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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 
PHÒNG TỔNG HỢP 

 

  

   
 

NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ 
 
 

1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 5 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 5 năm 2019 

Trong tháng 05/2019 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 01 Nghị định, 03 Thông tư. Bộ phận 
Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp xin tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn 
bản trên để người lao động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công tác. 

 
DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

Nghị định 

01 
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 
hành Luật Tố cáo. 

10/4/2019 28/5/2019 

Thông tư 

01 
 Thông tư số 14/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính 
quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

15/3/2019 01/5/2019 

02 
Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư ban hành hướng dẫn hỗ trợ phát triển 
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

29/3/2019 12/5/2019 

02 

Thông tư số 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính 
ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí 
được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động của 
Kiểm toán nhà nước. 

18/3/2019 10/5/2019 

 
 
A.Tóm tắt và trích dẫn  
I. Nghị định: 
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1. Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 

Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với người có thẩm quyền giải quyết 
tố cáo khi có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau: 

- Cố ý không giải quyết hoặc cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật gây mất ổn 
định, an ninh, trật tự xã hội; 

- Cố ý bỏ qua các bằng chứng, bỏ lọt các thông tin, tài liệu, làm mất hoặc 
làm sai lệch hồ sơ vụ việc; bao che cho người bị tố cáo gây mất ổn định, an ninh, 
trật tự xã hội; 

- Không áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo thuộc thẩm quyền làm cho 
người tố cáo bị trả thù, trù dập dẫn đến thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe với 
tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc bị chết. 

Ngoài ra, nếu người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiết lộ họ, tên, địa chỉ, 
bút tích của người tố cáo và những thông tin khác làm lộ danh tính của người tố cáo 
thì bị kỷ luật dưới hình thức cảnh cáo. 
 II. Thông tư: 
1. Thông tư số 14/2019/TT-BTC  của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính 
thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

Mức hỗ trợ kinh phí để thiết kế, xây dựng bộ công cụ tra cứu, các gói thông 
tin sở hữu trí tuệ chuyên ngành; xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ như 
sau: 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi 
thường xuyên: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí; 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí dựa trên cơ sở khả năng thu của đơn 
vị (không quá 70%); 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập, doanh nghiệp và các tổ chức khác: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối 
đa không quá 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ… 
2. Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng 
dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh 
chuyên sâu, đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến; 

- Đào tạo trực tuyến, đào tạo qua các phương tiện thông tin đại chúng; 
- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Đồng thời, Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ với mức cụ thể như sau: 
- Hỗ trợ tối thiểu 50% chi phí tổ chức một khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 

quản trị kinh doanh. 
- 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại 

địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 



3 
 

- 100% học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm 
chủ khi tham gia khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị 
kinh doanh chuyên sâu. 
3. Thông tư số 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn quản lý, sử 
dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước. 
Kiểm toán nhà nước sử dụng số kinh phí được trích để chi cho các nội dung sau: 

- Chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao 
động của KTNN không vượt quá 0,8 lần mức lương do Nhà nước quy định, gồm: 
lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp. 

- Đầu tư cơ sở vật chất và tăng cường năng lực hoạt động của ngành, đơn cử 
như: 

+ Chi tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của KTNN; chi sửa chữa, 
bảo trì, cơ sở vật chất; chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì tài sản, máy móc 
phục vụ công tác kiểm toán; 

+ Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, tổ chức các 
đoàn đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước của kiểm toán viên, cán bộ, công 
chức và người lao động thuộc KTNN; 

+ Bổ sung chi các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán; chi 
trả tiền dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ hoạt động kiểm toán;... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên 
(Chữ ký) 

 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Chữ ký) 

 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  27/5/2019 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 05 năm 2019. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 
 

  

              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
                       (Chữ ký)  (Chữ ký) 
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