KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
Tiếp tục giới thiệu các luật, bộ luật có hiệu lực từ
năm 2017, Bản tin pháp luật SAMCO kỳ 40 giới thiệu
đến Quý độc giả những nội dung mới nổi bật của Luật
Trẻ em năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 và
những thông tin pháp luật cập nhật khác.
NHỮNG NỘI DUNG MỚI NỔI BẬT CỦA
LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
Luật Trẻ em 2016 được Quốc hội khóa XIII thông
qua vào ngày 05/4/2016 có hiệu lực từ 01/6/2017 đã
kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm
sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi,
bổ sung nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Hiến
pháp 2013, Công ước Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em
và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội,
phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Luật có
07 chương, 106 điều (tăng 2 Chương và 46 điều so với
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004)
và có những nội dung mới cơ bản sau đây:

 Những nội dung mới nổi bật của Luật Trẻ em
năm 2016
CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Sẽ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ xuống

còn 0.5%;
 Tăng mức phạt khi xả thải sai nội dung giấy phép

lên nhiều lần;
 Được khai thác miễn phí Công báo điện tử;
 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Báo cáo kế toán
thuế từ 29/3/2017;
 Định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam.
 Hướng dẫn xác định dự toán chi phí khảo sát xây
dựng.
ĐỐ VUI PHÁP LUẬT
Thông báo: Địa chỉ email tiếp nhận câu trả lời
ĐVPL mới là: bantinphapluat@samco.com.vn

1. Về tên gọi
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đổi
thành Luật trẻ em, phản ánh đầy đủ hơn nội dung và
phạm vi của Luật về đối tượng đặc thù như các luật đã
được Quốc hội thông qua.
2. Về khái niệm, nguyên tắc thực hiện quyền trẻ
em và những hành vi bị nghiêm cấm
11 thuật ngữ được giải thích rõ trong Luật trẻ em
gồm bảo vệ trẻ em; phát triển toàn diện của trẻ em;
chăm sóc thay thế; người chăm sóc trẻ em; xâm hại
trẻ em; bạo lực trẻ em; bóc lột trẻ em; xâm hại tình
dục trẻ em; bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt; giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý
kiến, nguyện vọng của trẻ em.

Ngoài các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã
được nêu trong Luật năm 2004, Luật trẻ em quy
định thêm các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
như trẻ em bị tổn hại nghiệm trọng về thể chất và
tinh thần do bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị mua
bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải
điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định
được cha, mẹ hoặc không có người chăm sóc.
Luật trẻ em quy định rõ việc ưu tiên nguồn lực
để thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, bao
gồm cả nguồn tài chính và nguồn nhân lực

Việc lồng ghép vấn đề trẻ em khi xây dựng pháp
luật, chính sách được quy định thành một nguyên
tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ
em, đồng thời cụ thể hóa thành trách nhiệm của các
cơ quan có liên quan thuộc Quốc hội, Chính phủ
Các hành vi bị nghiêm cấm được quy định cụ
thể và bổ sung các hành vi như: tước đoạt quyền
sống của trẻ em; cản trở trẻ em thực hiện quyền và
bổn phận của mình; công bố, tiết lộ thông tin về
đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; không
thực hiện trách nhiệm hỗ trợ trẻ em có nguy cơ
hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm.
Điều 6 Luật trẻ em quy định 15 nhóm hành vi
bị nghiêm cấm bao gồm:
“1. Tước đoạt quyền sống của trẻ em.
2. Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo,
chiếm đoạt trẻ em.
3. Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột
trẻ em.
4. Tổ chức, hỗ trợ, xúi giục, ép buộc trẻ em tảo hôn.
5. Sử dụng, rủ rê, xúi giục, kích động, lợi dụng,
lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi
phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm
người khác.
6. Cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận
của mình.
7. Không cung cấp hoặc che giấu, ngăn cản
việc cung cấp thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc
trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực cho gia
đình, cơ sở giáo dục, cơ quan, cá nhân có thẩm
quyền.
8. Kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc
Điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình, giới tính, dân
tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo của trẻ em.
9. Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng
rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích
thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có
hại cho trẻ em.
10. Cung cấp dịch vụ Internet và các dịch
vụ khác; sản xuất, sao chép, lưu hành, vận hành,
phát tán, sở hữu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh
xuất bản phẩm, đồ chơi, trò chơi và những sản
phẩm khác phục vụ đối tượng trẻ em nhưng có nội
dung ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của
trẻ em.

11. Công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư,
bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý
của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người
giám hộ của trẻ em.
12. Lợi dụng việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em
để xâm hại trẻ em; lợi dụng chế độ, chính sách của
Nhà nước và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức, cá
nhân dành cho trẻ em để trục lợi.
13. Đặt cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng
hóa gây ô nhiễm môi trường, độc hại, có nguy cơ trực
tiếp phát sinh cháy, nổ gần cơ sở cung cấp dịch vụ
bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hoá, điểm vui
chơi, giải trí của trẻ em hoặc đặt cơ sở cung cấp dịch
vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, điểm
vui chơi, giải trí của trẻ em gần cơ sở dịch vụ, cơ sở
sản xuất, kho chứa hàng hóa gây ô nhiễm môi trường,
độc hại, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ.
14. Lấn chiếm, sử dụng cơ sở hạ tầng dành cho việc
học tập, vui chơi, giải trí và hoạt động dịch vụ bảo vệ
trẻ em sai mục đích hoặc trái quy định của pháp luật.
15. Từ chối, không thực hiện hoặc thực hiện không
đầy đủ, không kịp thời việc hỗ trợ, can thiệp, Điều trị
trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy
hiểm, bị tổn hại thân thể, danh dự, nhân phẩm.”
3. Về các quyền và bổn phận của trẻ em
Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013 và Công ước của
Liên Hiệp quốc về quyền trẻ em, Luật trẻ em quy định
25 nhóm quyền của trẻ em với nhiều quyền được bổ
sung hoặc cụ thể hơn như: quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo; quyền bí mật đời sống riêng tư; quyền được
chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi; quyền được
bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, không bị bóc lột
lao động, không bị bạo lực, không bị mua, bán, bắt
cóc, đánh tráo, chiếm đoạt; quyền được bảo vệ trong
tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; quyền được bảo
vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường,
xung đột vũ trang; quyền được đảm bảo an sinh xã
hội; quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh
nạn, tị nạn.
Kế thừa Luật năm 2004, các bổn phận của trẻ em
được quy định cụ thể trong Luật trẻ em phù hợp với
chế định về nghĩa vụ công dân của Hiến pháp năm
2013, Nam điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và
phù hợp với yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng con người
Việt Nam trong bối cảnh mới. Trẻ em có bổn phận
đối với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước và
chính bản thân các em.

4. Về việc bảo đảm thực hiện chăm sóc và
giáo dục trẻ em
Luật trẻ em quy định các chính sách cơ bản của
Nhà nước để bảo đảm trẻ em được chăm sóc, nuôi
dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo đảm
điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, thể thao, du lịch và thông tin, truyền
thông cho trẻ em. Đây là căn cứ quan trọng để Nhà
nước ban hành các chính sách cụ thể thực hiện đầy
đủ các quyền trẻ em phù hợp với điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề có
liên quan đến trẻ em phát sinh trong thực tế.
5. Về bảo vệ trẻ em
Luật Trẻ em quy định cụ thể các yêu cầu bảo
vệ trẻ em; các cấp độ bảo vệ trẻ em (phòng ngừa,
hỗ trợ, can thiệp); trách nhiệm cung cấp, xử lý
thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ
em; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm
sóc thay thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong
quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục
hồi và tái hòa nhập cộng đồng.
Các biện pháp bảo vệ trẻ em được quy định cụ
thể từ phòng ngừa, hỗ trợ đến can thiệp cùng với
trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức,
gia đình, cá nhân để bảo đảm trẻ em được an toàn,
được hỗ trợ và cạn thiệp kịp thời khi có nguy cơ
hoặc đang bị xâm hại.
Luật quy định cụ thể các loại hình, điều kiện
hoạt động, thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký,
đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung
cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
Luật quy định áp dụng các hình thức chăm sóc
thay thế đối với trẻ em nhằm bảo đảm trẻ em được
sống trong môi trường gia đình và được chăm sóc

thay thế khi bị mất môi trường gia đình hoặc không
thể cùng cha đẻ, mẹ đẻ để vì sự an toàn và lợi ích tốt
nhất của trẻ em.
Vấn đề bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng và xử
lý vi phạm hành chính, Luật trẻ em quy định mang
tính hệ thống hóa các nguyên tắc, biện pháp áp dụng
đối với người chưa thành niên trong quá trình tố tụng
và xử lý vi phạm hành chính được quy định tại các
văn bản pháp luật hiện hành đồng thời bổ sung các
nguyên tắc được quy định tại Công ước của Liên hợp
quốc về quyền trẻ em và các điều ước quốc tế về tư
pháp đối với trẻ em mà Việt Nam là thành viên.
6. Về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề
về trẻ em
Luật quy định phạm vi, hình thức trẻ em tham gia
vào các vấn đề về trẻ em và các biện pháp bảo đảm
sự tham gia của trẻ em trong gia đình cũng như bảo
đảm sự tham gia của trẻ em trong nhà trường và cơ
sở giáo dục khác. Đặc biệt Luật trẻ em quy định rõ tổ
chức đại diện tiếng nói, nguyên vọng của trẻ em là
Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
và cũng là tổ chức giám sát việc thực hiện quyền trẻ
em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em.
7. Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở
giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện
quyền và bổn phận của trẻ em
Luật trẻ em quy định rõ trách nhiệm chủ trì, trách
nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, gia đình,
cá nhân và cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm thực
hiện quyền trẻ em. Luật trẻ em quy định về tổ chức
phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, giữa
các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề trẻ
em, thực hiện quyền trẻ em./.
Nguồn: Bộ Lao động Thương binh và xã hội

Từ tháng 04 năm 2017, nhiều chính sách mới được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là:
1. Sẽ giảm mức đóng BHTN cho NSDLĐ xuống
còn 0.5%
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết số 34/NQCP ngày 07/4/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 3/2017.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp,
Chính phủ thống nhất đề xuất mức đóng Bảo hiểm thất
nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều
57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0.5%.

Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị
quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày
31/12/2019.
2. Tăng mức phạt khi xả thải sai nội dung giấy
phép lên nhiều lần
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số
33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có
hiệu lực từ ngày 20/5/2017 và thay thế Nghị định số
142/2013/NĐ-CP .
Theo đó, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000
đồng (hiện nay là từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000
đồng) đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
- Xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí, tọa
độ quy định trong giấy phép.
- Xả nước thải vào nguồn nước không đúng chế độ,
phương thức quy định trong giấy phép.
Ngoài ra chủ cơ sở sản xuất có hành vi vi phạm trên
cũng có thể bị phạt bổ sung và áp dụng các biện pháp
khắc phục hậu quả:
- Tước quyền sử dụng giấy phép xả nước thải vào
nguồn nước trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng
- Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng
ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước trong trường
hợp hành vi vi phạm gây ô nhiễm, suy giảm chất lượng
và số lượng nguồn nước.
3. Được khai thác miễn phí Công báo điện tử
Đây là hướng dẫn về Công báo điện tử tại Thông tư số
01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về
Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP do Văn
phòng Chính phủ (VPCP) ban hành ngày 31/3/2017, có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2017. Theo đó:
- Công báo điện tử được lưu vào tập tin điện tử có
định dạng PDF, .DOC có ký số; Công báo điện tử được
đăng khi Công báo in phát hành.
- VPCP giữ bản quyền đối với Công báo điện tử nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng UBND
cấp tỉnh giữ bản quyền đối với Công báo điện tử cấp tỉnh.
4. Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Báo cáo kế toán
thuế từ 29/3/2017
Ngày 29/3/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công
văn số 1147/TCT-KK hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung
một số báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3, BC4, BC5, BC6
và BC7) phù hợp với quy định tại Thông tư số
300/2016/TT-BTC về hệ thống mục lục NSNN.

Theo đó, do những tiểu mục mới tại Thông tư 300
chưa được cập nhật ứng dụng nên cơ quan thuế tạm thời
thực hiện tổng hợp và đối chiếu số thu với Kho bạc nhà
nước như sau:
- Sử dụng chức năng 8.9.1.12. Tra cứu danh sách giao
dịch báo cáo kế toán để tra cứu số thu, nộp NSNN theo
các tiểu mục mới mà ứng dụng chưa hỗ trợ tổng hợp lên
báo cáo kế toán;
- Kết xuất báo cáo BC10 theo sắc thuế từ ứng dụng
TMS ra file excel, căn cứ kết quả tra cứu tại điểm 1 mục
II để tổng hợp thêm số nộp NSNN của các tiểu mục mới
vào báo cáo, thực hiện đối chiếu với KBNN.
Thời điểm nâng cấp ứng dụng đáp ứng bộ chỉ tiêu báo
cáo kế toán mới, Tổng cục thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp lại
báo cáo kế toán của tất cả các kỳ từ tháng 1/2017 đến
tháng nâng cấp.
5. Định hướng phát triển Vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam
Ngày 24/3/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết
định số 1022/QĐ-BCT về Đề án "Quy hoạch phát triển
thương mại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2035".
Theo đó, một số điểm đáng lưu ý như sau:
- Hạn chế và cắt giảm dần việc xuất khẩu các loại tài
nguyên, nhiên liệu thô, sản phẩm sơ chế...thay thế bằng
việc xuất khẩu hàng đã qua chế biến và các các mặt hàng
có giá trị gia tăng cao;
- Từ nay đến năm 2025 tiếp tục lấy doanh nghiệp vốn
nhà nước làm nòng cốt trong việc sản xuất, kinh doanh
cơ khí, luyện kim, hóa chất, dệt may, bia – rượu – nước
giải khát;
- Về việc lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư từ nay đến
năm 2020:
+ Nâng cấp và xây dựng mới 3 chợ đầu mối và 03 chợ
hạng I;
+ Nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng 05 trung lâm
logistics cấp vùng;
+ Nâng cấp, hoàn thiện và xây dựng 06 trung tâm hội
chợ triển lãm và 01 trung tâm thông tin thương mại.
6. Hướng dẫn xác định dự toán chi phí khảo sát
xây dựng
Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng thay thế cho Thông
tư số 17/2013/TT-BXDđược ban hành ngày 06/02/2017.

Theo đó, phương pháp xác định dự toán chi phí khảo
sát xây dựng trên cơ sở khối lượng hao phí vật liệu, nhiên
liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá
tương ứng đã được hướng dẫn cụ thể:

Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong
công bố giá thì được xác định theo báo giá phù hợp với
thời điểm lập dự toán và giá thị trường nơi thực hiện
công tác khảo sát xây dựng.

- Khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công;
máy và thiết bị khảo sát xác định bằng tổng hao phí vật
liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát cho
từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng.

- Giá nhân công xác định theo hướng dẫn của UBND
cấp tỉnh nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng hoặc
theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Giá vật liệu, nhiên liệu xác định theo mức giá do cơ
quan có thẩm quyền công bố.

- Giá ca máy và thiết bị khảo sát xây dựng xác định theo
công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc giá thuê máy
phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường tại
nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng.
ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI
PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC

Kết quả:
Xin chúc mừng 03 độc giả đạt giải phần Đố
vui pháp luật kỳ trước là:
 Giải Nhất: Chị Nguyễn Vân Hà – Nhà máy
Ô tô Thương mại SAMCO;
 Giải Nhì: Chị Nguyễn Thị Mãi – Công ty
Cổ phần Hòa Phú;
 Giải khuyến khích: Anh Phan Nguyễn
Trọng Tiến –Công ty TNHH Một thành viên
Bến xe Miền Đông.
Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực tiếp
Ban Pháp chế Tổng Công ty để nhận quà tặng.

Câu hỏi kỳ trước:
Anh/Chị cho biết chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại
nguồn thành các nhóm như thế nào? Được quy định tại điều
khoản nào của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu?
Đáp án:
Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày
24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
quy định:
“1. Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn phù
hợp với mục đích quản lý, xử lý thành các nhóm như sau:
a) Nhóm hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây,
rau, củ, quả, xác động vật);

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Anh/Chị cho biết theo quy định của Bộ luật
Lao động năm 2012, nghĩa vụ của người lao
động trong trường hợp đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động trái pháp luật là gì? Nội
dung này tại điều khoản nào của Bộ luật Lao
động năm 2012
Câu hỏi phụ: Theo Anh/Chị có bao nhiêu
người trả lời đúng câu hỏi này?

b) Nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa,
kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh);
c) Nhóm còn lại.”

Câu trả lời vui lòng gửi trực tiếp về Ban Pháp chế
Tổng Công ty hoặc gửi email đến

Bantinphapluat@samco.com.vn
trước 17h00 ngày 10/5/2017
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