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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 
PHÒNG TỔNG HỢP 

 

  

   
 

NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ 
 
 

1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 03 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 03/2019 

Trong tháng 03/2019 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 01 Nghị định, 05 Thông tư, 02 Quyết 
định của Bộ Công Thương. Bộ phận Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp 
xin tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản trên để người lao động trong Công ty 
được biết, tham khảo, phục vụ công tác. 

 
DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

Nghị định 

01 

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao 
động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công việc được 
thực hiện cho thuê lại lao động. 

20/3/2019 05/5/2019 

Thông tư 

01 
Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT 
hướng dẫn về đăng ký doanh. 

08/01/2019 11/3/2019 

02 

Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với 
Thang máy gia đình. 

12/10/2018 01/3/2019 

03 
Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành về thống kê, kiểm 
kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. 

14/12/2018 01/3/2019 

04 
Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy 
định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu 

24/01/2019 10/3/2019 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản 
của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình 
xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 

05 
Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy định Chế độ báo 
cáo thống kê ngành Tài chính. 

14/01/2019 01/3/2019 

Quyết định 

01 

Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương 
về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy 
định giá bán điện. 

20/3/2019 20/3/2019 

 
A.Tóm tắt và trích dẫn  
I. Nghị định: 
1. Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc 
ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. 

- Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết 
thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê 
lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao 
động ngày 20/03/2019. 
Theo đó, hai điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm: 

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho 
thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện sau: 
+ Là người quản lý doanh nghiệp; 
+ Không có án tích; 
+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 
03 năm trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép. 

- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ Việt Nam đồng tại ngân hàng 
thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp 
tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; 
Trình tự, thủ tục cấp giấy phép; Ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động;… 
 II. Thông tư: 
1. Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Thông tư 
20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh. 

Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh bao gồm: 

- 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu Danh sách kèm theo 
như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện; 

- 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành; 
- 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh; 
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- 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh; 
Ngoài ra, Thông tư này cũng ban hành một số phụ lục phục vụ cho việc đăng 

lý kinh doanh sau đây: 
- Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị 

phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh; 
- Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh; 
- Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy. 

Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho 
các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 
01/12/2015. 
2. Thông tư số 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia 
đình.  

- Diện tích hữu ích sàn cabin không lớn hơn 1,6 m2 và kích thước các cạnh 
của sàn cabin không nhỏ hơn 0,6m; 

- Tải trọng định mức không nhỏ hơn 200kg/m2 sàn cabin và chịu được tối 
thiểu là 115kg; 

- Hành trình nâng của cabin không lớn hơn 15m; Chiều cao trong lòng cabin 
không được nhỏ hơn 2m; 

- Lối vào tầng phải được bảo vệ bởi cửa tầng, không được phép dùng tấm 
che để che chắn; Cửa cabin không được mở ra bên ngoài sàn tầng; 

- Thang máy phải có hệ thống cứu hộ bằng tay và bằng điện để có thể sử 
dụng linh hoạt trong quá trình cứu hộ thang máy khi gặp sự cố; 

- Chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận máy dẫn động… 
3. Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, 
kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.          

 Thời điểm nộp báo cáo thống kê đất đai hàng năm đã có sự thay đổi so với 
Thông tư 28/2014/TT-BTNMT như sau: 

- UBND cấp xã hoàn thành và nộp báo cáo kết quả tổng hợp các trường hợp 
biến động đất đai lên UBND cấp huyện trước ngày 16 tháng 01 năm sau (quy định 
hiện hành là trước 01/2 năm sau); 

- UBND cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp tỉnh 
trước ngày 01 tháng 02 năm sau (hiện hành là trước 16/02 năm sau); 

- UBND cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước 
ngày 16 tháng 02 năm sau (hiện hành là trước 01/3 năm sau); 

- Bộ TN&MT hoàn thành, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước 
ngày 16 tháng 03 năm sau (hiện hành là trước 31/3 năm sau). 

Lưu ý: Nếu thời gian thực hiện các báo cáo trên trùng với thời gian nghỉ Tết 
Nguyên đán thì việc nộp kết quả báo cáo được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ 
Tết Nguyên đán theo quy định. 
4. Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về quy trình trao đổi, lưu 
trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống 
quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 
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.Việc quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ 
quan, tổ chức trong công tác văn thư được thực hiện theo đúng quy định của pháp 
luật. Văn thư cơ quan có trách nhiệm: 

- Không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức 
cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền; 

- Phải trực tiếp ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức 
ban hành; 

- Chỉ ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành 
sau khi đã có chữ ký số của người có thẩm quyền và văn bản do cơ quan, tổ chức 
trực tiếp số hóa. 
Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về việc quản lý văn bản đến, văn bản đi… 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/03/2019. 
5.Thông tư số 02/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định Chế độ báo cáo thống 
kê ngành Tài chính. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện những báo cáo dưới đây: 
          - Báo cáo thống kê ngày: Xác định theo ngày làm việc; 

- Báo cáo thống kê tháng: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến hết ngày 
cuối cùng của tháng; 

- Báo cáo thống kê quý: Tính bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đầu tiên của kỳ 
báo cáo thống kê đến hết ngày cuối cùng của tháng thứ ba của kỳ báo cáo thống kê 
đó; 

- Báo cáo thống kê 6 tháng;  
- Báo cáo thống kê năm; 
- Báo cáo thống kê đột xuất; 
- Báo cáo thống kê khác. 
Các kỳ báo cáo trên được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và 

được tính theo ngày dương lịch. 
Nếu ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết 

hoặc ngày nghỉ cuối tuần, thì ngày gửi báo cáo là ngày làm việc tiếp theo sau ngày 
nghỉ lễ, nghỉ Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần đó. 
III. Quyết định.   
1. Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ 
điện bình quân và quy định giá bán điện. 
Từ ngày 20/3/2019, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa 
bao gồm thuế GTGT), tăng so với mức giá quy định tại Quyết định 4495/QĐ-BCT 
năm 2017 là 143,79 đồng/kWh. 

Đồng thời, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện 
và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện (giá chưa bao gồm thuế GTGT). 
Trong đó đáng chú ý, giá bán lẻ điện sinh hoạt được chia làm 6 bậc, theo cách tính 
lũy tiến với mức giá như sau: 
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 là 1.678 đồng/kWh (giá cũ là 1.549 đồng/kWh); 
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 là 1.734 đồng/kWh (giá cũ là 1.600 đồng/kWh); 
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Bậc 3: Cho kWh từ 101 – 200 là 2.014 đồng/kWh (giá cũ là 1.858 đồng/kWh) 
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 là 2.536 đồng/kWh (giá cũ là 2.340 đồng/kWh); 
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 là 2.834 đồng/kWh (giá cũ là 2.615 đồng/kWh); 
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên là 2.927 đồng/kWh (giá cũ là 2.701 đồng/kWh). 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước là 2.461 đồng/kWh./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Biên tập viên 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  27/3/2019. 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 03 năm 2019. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
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