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---------------------------1. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe,
Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị cần có sự phối hợp và vào cuộc mạnh mẽ hơn của nhiều cơ quan,
bộ ngành, địa phương; yêu cầu các cơ quan phát hành quảng cáo thực hiện nghiêm túc các quy
định pháp luật về quảng cáo; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm, công khai các hành vi vi phạm
pháp luật về quảng cáo.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sẽ kiến nghị chỉnh sửa Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chặt
chẽ hơn về điều kiện để đăng ký bản công bố sản phẩm; Bộ Công Thương tăng cường quản
lý các sàn giao dịch thương mại điện tử, các công ty bán hàng đa cấp; Bộ Thông tin và Truyền
thông rà soát quản lý chặt điều kiện cho phép mở các trang web, tên miền; tăng cường quản
lý hoạt động quản cáo xuyên biên giới v.v.. Mời xem chi tiết tại đây.
2. Xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất một mô hình thôn thông minh
Theo Quyết định số 319/QĐ-TTg, xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ
mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn
2021 - 2025.
Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu
mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy
định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.
Xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít
nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về
cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số v.v.) mang giá trị đặc trưng của địa
phương, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Mời xem chi tiết tại đây.
3. Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ thực hiện
theo quy định tại các Điều 91, 92, 93 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo
quy định tại khoản 31, 32, Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và Điều 41 của Nghị định số
15/2021/NĐ-CP.
Diện tích, kích thước lô đất xây dựng nhà ở mới được xác định cụ thể theo đồ án quy hoạch
chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường
hợp các khu vực hiện hữu trong đô thị, trung tâm cụm xã, điểm dân cư nông thôn chưa được
xác định diện tích, kích thước lô đất cụ thể hoặc diện tích, kích thước lô đất còn lại sau khi
Nhà nước thu hồi đất, tuỳ theo tình hình hiện trạng, kiến trúc cảnh quan chung của khu vực,
mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét quyết định việc cấp giấy phép
xây dựng cho phù hợp. Mời xem chi tiết tại đây.
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