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BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018
Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 năm 2018
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn
Trên đây là yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành
lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, có hiệu lực từ ngày
15/10/2018.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức ngày thành lập, ngày truyền
thống phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn
(năm có chữ số cuối cùng là số 0). Vào các năm khác thì chỉ tổ chức tuyên truyền, thi đua, hội
thảo, tọa đàm… Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập,
ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức kỷ niệm;
- Không được tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm;
- Chỉ được tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc
quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình
thức.
2
. Mở thẻ ATM không còn phải đăng ký hợp đồng theo mẫu
Ngày 5/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết
định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về ban hành Danh mục hàng hóa,
dịch vụ thiết yếu phải đăng ký
hợp đồng theo mẫu
, điều kiện giao dịch chung.
Theo đó, việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp
dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu dùng) sẽ không còn nằm
trong Danh mục dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/10/2018.
3.
Vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt tới 200 triệu đồng
Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hànhÂ Nghị định số 115/2018/ NĐ-CPÂ quy định mức phạt
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tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm là 100 triệu đồng
đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018.
4. Không có tài sản đảm bảo, nông dân vẫn được vay đến 200 triệu
Chính phủ vừa ban hành
222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%2
0định%20116
2018/NĐ-CP%22116HYPERLINK%20
222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%2
0định%20116
2018/NĐ-CP%22/HYPERLINK%20
222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%2
0định%20116
2018/NĐ-CP%222018HYPERLINK%20
222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%2
0định%20116
2018/NĐ-CP%22/NĐ-CP"
Nghị định
HYPERLINK
"2018/NĐ-CP%22Nghị%20định%20HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dungphuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22116HY
PERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-tho
n/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sac
h-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP
%222018HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-ngh
iep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/NĐ-CP"
116
HYPERLINK
"2018/NĐ-CP%22Nghị%20định%20HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dungphuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22116HY
PERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-tho
n/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sac
h-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP
%222018HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-ngh
iep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/NĐ-CP"
/
HYPERLINK
"2018/NĐ-CP%22Nghị%20định%20HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dungphuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22116HY
PERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-tho
n/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sac
h-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP
%222018HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-ngh
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iep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/NĐ-CP"
2018
HYPERLINK
"2018/NĐ-CP%22Nghị%20định%20HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dungphuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22116HY
PERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-tho
n/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sac
h-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP
%222018HYPERLINK%20%222018-nd-cp-ve-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-ngh
iep-nong-thon/%22Nghị%20định%20116/2018/NĐ-CP%22/NĐ-CP"
/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 558/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp,
nông thôn, có hiệu lực từ ngày 25/10/2018, theo đó tăng mức cho vay đối với cá nhân, hộ gia
đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể như sau:
- Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay ngân hàng không cần có tài sản
đảm bảo tối đa 200 triệu đồng (trước đây là 100 triệu đồng);
- Cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh về
nông nghiệp được vay ngân hàng không cần có tài sản đảm bảo tối đa 100 triệu đồng (trước
đây là 50 triệu đồng);
Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Nghị định cũng bổ sung quy
định: Doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao nhưng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong
nông nghiệp có thể được ngân hàng xem xét cho vay không tài sản bảo đảm tối đa 70% giá trị
của dự án, phương án.
5. Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử
Ngày 20/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư
47/2014/TT-BCT và Thông tư 49/2015/TT-BCT về quản lý thương mại điện tử qua ứng dụng trên
thiết bị di động.
Cụ thể như sau:
- Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website
thương mại điện tử
bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT.
- Sửa đổi đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Điều 13 Thông tư
47/2014/TT-BCT.
Theo đó, đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử trên đó
cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử; Dịch vụ
khuyến mại trực tuyến và Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
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- Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện
tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/10/2018.
6. Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành
Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CPÂ
ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp gồm: Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng
ký doanh nghiệp; đăng kýÂ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh;
trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng; trình tự,
thủ tục đăng ký doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh; đăng ký thay đổi vốn điều
lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp…
7. Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Nghị định 107/2018/NĐ-CP
của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
Theo Nghị định này, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thường xuyên duy trì mức dự
trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 06
tháng trước đó, thay vì 10% như trước đây.
Ngoài ra, thương nhân nêu trên cần đáp ứng một số điều kiện khác như: Có ít nhất 01 kho
chuyên dùng để chứa thóc, gạo; Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo;
Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do
thương nhân thuê, có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm.
8. Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế
Thông tin quan trọng này được thể hiện tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
Nghị định này bổ sung thêm một số trường hợp bị tinh giản biên chế gồm:
- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện
thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
- Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang
công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương…
Đáng chú ý, Nghị định cũng quy định: Khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng,
người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận. Nếu người đó
đã mất thì số kinh phí này sẽ do cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp người đó sử dụng kinh phí
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thường xuyên để thanh toán, ngân sách Nhà nước không bổ sung kinh phí.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
9. Cấm cán bộ, công chức dùng xe công đi lễ hội
Quy định này đã được đưa vào Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội của
Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
Cụ thể, Chính phủ quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không được đi lễ hội trong giờ hành
chính; không dùng xe công và các phương tiện công để tham gia lễ hội.
Với người dân nói chung, khi tham gia lễ hội phải mặc trang phục, phù hợp với thuần phong mỹ
tục, không nói tục, chửi thề xúc phạm tâm linh gây ảnh hướng xấu tới không khí trang nghiêm
của lễ hội.
Ngoài ra, việc thắp hương, đốt vàng mã phải đúng nơi quy định; không chen lấn, xô đẩy gây
mất trật tự an ninh; giữ gìn vệ sinh môi trường…
10. Bãi bỏ yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
Bộ Y tế ban hành Thông tư 17/2018/TT-BYT ngày 06/8/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư
22/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
và công bố cơ sở sức khỏe cho thuyền viên.
Thông tư này bãi bỏ các quy định sau tại Thông tư 22/2017/TT-BYT:
- Yêu cầu đối với cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên;
- Điều khoản chuyển tiếp;
- Phụ lục VII - Danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế của cơ sở y tế khám sức khỏe thuyền
viên.
Đồng thời, bổ sung quy định Công bố công khai cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện
khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam trên Trang Thông tin điện tử
của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
11. Tăng mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã xuất ngũ
Đây là nội dung củaÂ Thông tư 138/2018/TT-BQPÂ hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng
với quân nhân đã xuất ngũ, thôi việc.
Theo đó, từ 1/7/2018, mức trợ cấp hàng tháng với các đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92%
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trên mức trợ cấp của tháng 6. Cụ thể, mức trợ cấp mới như sau:
- Thời gian công tác từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp là 1,764 triệu đồng/tháng
- Thời gian công tác từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp là 1,844 triệu đồng/tháng;
- Thời gian công tác từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp là 1,925 triệu đồng/tháng;
- Thời gian công tác từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp là 2,005 triệu đồng/tháng;
- Thời gian công tác từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp là 2,085 triệu đồng/tháng.
Thông tư 138/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.
12. Hướng dẫn mới về tính giá điện cho người thuê nhà
TheoÂ Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 26/10/2018, cách tính giá điện
cho sinh viên và người lao động thuê nhà (không phải một gia đình) như sau:
- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp
ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện người thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết
thanh toán tiền điện của chủ nhà);
- Nếu thuê nhà có hợp đồng thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy
đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3: Từ 101 - 200kWh cho
toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.
Nếu kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì chủ nhà được cấp định mức sử dụng điện
theo nguyên tắc cứ 04 người được tính là 01 hộ sử dụng điện.
13. Mua thuốc cho con không còn phải khai số CMND
Đây là nội dung nổi bật nhất tại Thông tư 18/2018/TT-BYTÂ sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYTÂ
về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.
Cụ thể, trước đây, Thông tư 52/2017/TT-BYT yêu cầu khi kê đơn thuốc cho trẻ dưới 72 tháng
tuổi phải ghi số tháng tuổi, ghi tên và số CMND hoặc số căn cước công dân của bố hoặc mẹ
hoặc người giám hộ của trẻ.
Nay, Thông tư mới đã bỏ quy định trên đơn thuốc phải ghi số CMND hoặc số căn cước công
dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ mà chỉ yêu cầu ghi số tháng tuổi, cân nặng,
tên bố hoặc mẹ hoặc người đưa trẻ đến khám, chữa bệnh.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
14. Ban hành Chuẩn giáo viên phổ thông mới
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Thông tư 20/2018/TT-BGDĐTÂ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề
nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông sẽ có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông gồm 05 tiêu chuẩn, cụ thể: Phẩm chất nhà
giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ
giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ
thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm; Người đứng đầu cơ sở giáo
dục phổ thông tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
15. Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật
Đó là một nội dung nằm trong quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theoÂ Thông tư
09/2018/TT-BLĐTBXH.
Cụ thể, khi trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS phải đảm bảo một số nguyên tắc
như: Bảo đảm sự tham gia của trẻ em; Không kỳ thị, không phân biệt đối xử; Bảo
mật thông tin cho trẻ em.
Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã, phường, thị trấn
có trách nhiệm thực hiện kế hoạch trợ giúp với nội dung:
- Tư vấn cho gia đình của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về chăm sóc trẻ em tại
gia đình, giới thiệu trẻ em và gia đình tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ phù hợp;
- Chuyển tuyến, kết nối với các cơ quan, đơn vị chức năng hoặc các cơ sở cung cấp dịch
vụ y tế, giáo dục tư vấn, trợ giúp tâm lý, trợ giúp pháp lý, cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ
em, các gia đình chăm sóc thay thế;
- Kịp thời trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoàn thiện các thủ tục pháp lý
liên quan;
- Có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS khỏi bị xâm
hại.
Thông tư này có hiệu lực từ 15/10/2018.
16. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ quy định tại Nghị
định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về Nông nghiệp hữu cơ (có hiệu lực 15/10/2018), theo
đó: Một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệpÂ nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình,
nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ

7/8

Bản tin pháp luật tháng 10/2018
Viết bởi Phường Phước Hòa Tam Kỳ
Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 14:17

– Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ: Điều tra cơ
bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không khí do cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
– Hỗ trợ 1 lần 100% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp nữu
cơ do Tổ chức chứng nhận cấp;
– Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN: Định mức hỗ trợ chi phí
kháng giống sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đối với mô hình trồng
trọt; chi phí giống, thức ăn hữu cơ, thuốc thú y được phép sử dụng đối với mô hình chăn nuôi,
thủy sản và chi phí nhân rộng mô hìnhÂ theo quy định của Chính phủ về khuyến nông.
17.
Kết hợp quân dân y trong khám, chữa bệnh
Theo Nghị địnhÂ 118/2018/NĐ-CP của Chính phủÂ quy định về công tác kết hợp quân dân y,
có hiệu lực 30/10/2018, trong đó quy định cụ thể về kết hợp quân dân y trong phòng, chống
dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế.
Nội dung kết hợp trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế gồm: Tổ chức
thu dung, khám bệnh, điều trị cho nhân dân và lực lượng vũ trang tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh; chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn kỹ thuật liên quan
đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu về bệnh học và các phương pháp điều trị
bệnh; nghiên cứu phát triển các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh cho
các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức triển khai các chương trình y tế tại
địa phương.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân y ngoài nhiệm vụ bảo đảm quân y theo quy định, có
trách nhiệm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dân y ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, có trách
nhiệm tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn./.
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