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TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
LIêN qUaN đếN HoạT độNg của đHqgHN do cÁc cơ qUaN qUẢN Lý NHà 
Nước BaN HàNH Từ Ngày 15/9 đếN 30/9/2008

1. Ngày 16/9/2008, trên cơ sở đề nghị của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ 
tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định số 1271/QĐ-TTg quyết định 
về Ngày Khuyến học Việt Nam. Theo Quyết 
định này, ngày 2/10 hàng năm được lấy làm ngày 
khuyến học Việt Nam để động viên các tầng lớp 
nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 
tôn vinh những gương sáng hiếu học, tập thể, cá 
nhân có thành tích trong công tác khuyến học, 
khuyến tài. Quyết định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày ký.

2. Ngày 17/9/2008, Bộ Tài chính ban hành 
Công văn số 11037/BTC-QLCS về việc hướng 
dẫn tạm dừng mua sắm ôtô, phương tiện, tài sản 
có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phạm. 
Bộ Tài chính đề nghị: các Bộ, cơ quan Trung ương 
và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ 
động sắp xếp trong phạm vi số xe hiện có, thực 
hiện điều chuyển xe ôtô từ nơi thừa sang nơi thiếu 
để sử dụng hợp lý, có hiệu quả hoặc thực hiện các 
biện pháp khác như thuê phương tiện dịch vụ xe 
ôtô hoặc khoán kinh phí (nếu cá nhân tự nguyện 
nhận khoán) để tự túc phương tiện đối với các 
chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ôtô phục vụ 
công tác…Trường hợp cơ quan, đơn vị đã ký Hợp 
đồng mua xe trước ngày 17/4/2008, mà trong 
Hợp đồng có điều khoản quy định việc bên mua 
phải ứng trước một phần tiền và thực tế bên mua 
đã ứng cho bên bán hoặc quy định bên mua phải 
bồi hoàn trong trường hợp tự ý không thực hiện 
hợp đồng thì được tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã 
ký. Các trường hợp còn lại thì tạm dừng thực hiện 
Hợp đồng cho đến khi Thủ tướng có chỉ đạo mới 
về vấn đề này. Đối với máy điều hoà nhiệt độ tạm 
dừng mua sắm theo đúng quy định.

3. Ngày 18/9/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã ký Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT Ban 
hành chương trình các môn Lý luận chính 
trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh 
viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, chương trình các 
môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng 
dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm các môn: 
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-
Lênin; 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh; 3. Đường lối 
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết 
định này được áp dụng cho sinh viên khối không 
chuyên ngành Mác-Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh 
trình độ đại học, cao đẳng từ khoá tuyển sinh năm 
học 2008-2009. Đối với sinh viên trình độ đại học, 
cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh từ khoá tuyển sinh năm 
2007 trở về trước áp dụng các Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết định 
số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 về việc 
ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin; 
Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (khối ngành KT-QTKD 
và các ngành không chuyên KT-QTKD) trình độ đại 
học; Quyết định số 34/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 
31/7/2003 về việc ban hành đề cương môn học 
Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học; Quyết 
định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 về 
việc ban hành đề cương chi tiết học phần Lịch sử 
Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ ĐH; Quyết định 
số 35/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 31/7/2003 về việc 
ban hành đề cương chi tiết môn học Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng; Quyết 
định số 19/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 26/9/2003 về 
việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-
Lênin; Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (khối ngành 
KT-QTKD và khối ngành không chuyên KT-QTKD) 
trình độ cao đẳng; Quyết định số 45/2003/QĐ/
BGD&ĐT ngày 26/9/2003 về việc ban hành đề 

12 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội



TRANG TIN TRANG TIN

cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình 
độ cao đẳng; Quyết định số 47/2003/QĐ-BGD&ĐT 
ngày 22/10/2003  về việc ban hành đề cương môn 
học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ cao 
đẳng.

4. Ngày 22/9/2008, trên cơ sở đề nghị của Bộ 
Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công 
văn số 1565/TTg-KTN về việc điều chỉnh giá và 
hợp đồng xây dựng. Thủ tướng Chính phủ đã có 
ý kiến như sau: 1. Đối với công tác gia công chế 
tạo thiết bị của loại thiết bị cần gia công chế tạo và 
công tác lắp đặt thiết bị do nhà thầu Việt Nam thực 
hiện trong nước thì được điều chỉnh giá vật liệu 
xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-
BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng 
do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu 
xây dựng. Đối với hợp đồng nhập khẩu thiết bị 
cho dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện 
theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên. 
2. Đối với các dự án chậm tiến độ: Chủ đầu tư xác 
định nguyên nhân, tổng hợp báo cáo người quyết 
định đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp chậm 
tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều 
chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/
TT-BXD nêu trên. Dự án do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch 
Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng 
công ty Nhà nước quyết định.

5. Ngày 23/9/2008, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2008/
TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP 
hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã 
hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo đó, người lao động mắc bệnh cần chữa trị 
dài ngày, sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị, mà khi 

tính có mức hưởng chế độ ốm đau trong tháng 
thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính 
bằng mức lương tối thiểu chung. Trường hợp trong 
cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở 
lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế 
độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực 
tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. 
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp mà bị tổn thương các chức năng hoạt 
động của cơ thể thì tuỳ theo tình trạng thương tật, 
bệnh tật được cấp tiền để mua các phương tiện 
trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình theo chỉ 
định tại cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng 
thuộc ngành Lao động- Thương binh và Xã hội 
hoặc của bệnh viện cấp tỉnh trở lên. Người đang 
hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng khi 
chết mà không có thân nhân thuộc diện hưởng 
tiền tuất hàng tháng, thì thân nhân được hưởng 
trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng mức trợ cấp 
đang hưởng trước khi chết. Cán bộ xã có đủ 15 
năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, đã có quyết 
định nghỉ việc chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp hàng 
tháng, thì được hưởng trợ cấp hàng tháng khi 
đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ. 
Trong thời gian nghỉ chờ để hưởng trợ cấp hàng 
tháng mà bị chết, thì người lo mai táng được nhận 
trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu 
chung. Người lao động làm việc thuộc khu vực 
nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 1/11/1987 đến 
trước ngày 1/1/1995 do doanh nghiệp, cơ quan, 
tổ chức không sắp xếp, bố trí được việc làm, chưa 
nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp bảo hiểm xã 
hội một lần, tính đến ngày 31/12/1994 vẫn còn 
có tên trong danh sách lao động của đơn vị và có 
quyết định nghỉ chờ việc (không bao gồm người 
bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc tự ý bỏ việc, bị phạt 
tù giam trước ngày 1/1/1995, ra nước ngoài hoặc 
ở lại nước ngoài không hợp pháp) nếu chưa được 
cấp sổ bảo hiểm xã hội thì được tổ chức bảo hiểm 
xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội. Thông tư này có 
hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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