BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 11
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 03/2021
1. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025
Đây là nội dung tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa
chiều giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.
Theo đó, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 – 2025 được phân
chia cụ thể riêng cho khu vực nông thôn và khu vực thành thị, cụ thể như sau:
- Chuẩn hộ nghèo:
+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng
từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt
dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ
2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch
vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Chuẩn hộ cận nghèo:
+ Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng
từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt
dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ
2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt
dịch vụ xã hội cơ bản.
2. Các trường hợp được xác định khám chữa bệnh đúng tuyến BHYT từ
01/3/2021
Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng
dẫn Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.
Theo đó, có 08 trường hợp khám chữa bệnh (KCB) BHYT đúng tuyến bao
gồm:
(1) Đến KCB đúng cơ sở KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
(2) Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng
khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc
phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.
Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử
dụng giấy chứng sinh đi KCB.
(3) Đi cấp cứu.

(4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm:
- Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông
tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015.
- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị
định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.
- Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TTBYT ngày 26/2/2016.
(5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công
tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào
tạo, tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ
sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT.
(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến.
(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ
phận cơ thể.
(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.
3. Xe máy điện phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự
Đây là nội dung tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TTBTC về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
Theo đó, quy định xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện) và các loại xe cơ
giới tương tự phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
với mức phí hiểm như sau:
- Đối với xe máy điện là 55.000 đồng.
- Đối với các loại xe cơ giới tương tự khác là 290.000 đồng.
Thời hạn bảo hiểm xe máy điện tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm và được ghi
trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-BTC có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/3/2021.
3. Giáo viên xúc phạm danh dự học sinh có thể bị phạt đến 5 triệu đồng
Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giáo dục
có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.
Theo đó, vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, xâm phạm thân thể người học được quy định như sau:
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có một
trong các hành vi sau (mức phạt đối với cá nhân từ 2.500.000 đến 5.000.000 đồng):
- Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm
phạm thân thể, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm
thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có
yêu cầu không xin lỗi công khai.
Nghị định 04/2021/NĐ-CP thaythế
22/10/2013.

Nghị

định 138/2013/NĐ-CP ngày

3. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng năm 2021
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 41 Nghị định
15/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức
năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có
tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng
(đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy
phép xây dựng.
- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi
tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu
tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta
(nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì quy hoạch
phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
- Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng
đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng
2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, báo
cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp
ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ
sơ thiết kế xây dựng.
- Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy
định tại các Điều 91, 92, 93 và Điều 94 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung
theo quy định tại Luật Kiến trúc 2019 và Luật Xây dựng sửa đổi 2020, cụ thể như
sau:
*Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị (Điều
91 Luật Xây dựng 2014):
- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã

ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị thì phải phù hợp
với quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai
- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ
môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang
bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di
tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ,
độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
- Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại
Điều 82 của Luật này.
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo
quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật này.
*Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến
ngoài đô thị (Điều 92 Luật Xây dựng 2014):
- Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
- Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.
*Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (Điều 93 Luật
Xây dựng 2014):
- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị
gồm:
+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và
quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ
môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang
bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di
tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ,
độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
+ Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7
Điều 79 của Luật này;
+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95,
Điều 96 và Điều 97 của Luật này.
- Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại
khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng
lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi

tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy
hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.
*Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (Điều 94 Luật Xây dựng
2014):
- Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:
+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây
dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức
năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa
thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho
từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch
phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch
chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền phê duyệt;
+ Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất
đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn;
+ Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời
hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam
kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí
cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực
hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà
nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực
hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
- Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng
điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật
này.
- Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều
kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật
này.
- Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có
thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà
quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp
giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của
công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa

chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của
quy hoạch xây dựng điều chỉnh.
- Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại
điểm a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện
thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp
giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.
Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm
của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất
hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng
năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều
chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất
hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép
xây dựng có thời hạn theo quy định.
Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/03/2021 và thay thế Nghị
định 59/2015/NĐ-CP và Nghị định 42/2017/NĐ-CP.

