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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. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 12/2018 

Trong tháng 12/2018 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 02 Nghị định, 02 thông tư. 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 

1 

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 
01 năm 2015, tiền lương làm căn cứ để trả cho 
người lao động trong ngày nghỉ hàng năm, 
ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, 
ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có 
hưởng lương. 

24/10/2018 15/12/2018 

2 

Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính 
sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ 
bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ 
năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo 
hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. 

07/11/2018 24/12/2018 

Thông tư 

1 

Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc 
thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương 

25/10/2018 10/12/2018 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực văn 

bản 

2 
Thông tư số 36/2018/TT-BCT về trình tự, thủ 
tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. 
 

16/10/2018 06/12/2018 

 
A.Tóm tắt và trích dẫn  

I. Nghị định: 

1. Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 
12 tháng 01 năm 2015 tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày 
nghỉ hàng năm, ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên, ngày nghỉ lễ, Tết và 
ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương. 

- Cụ thể, trong các ngày nghỉ nêu trên, tiền lương được tính như sau: Tiền lương 
theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy 
định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày ngày lao động nghỉ. 

Trước đây, tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015, tiền lương 
ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề. 
2. Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao 
động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời 
gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.  

- Việc điều chỉnh áp dụng với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 
01/01/2018 đến 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 
tháng. 

Tùy vào thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu thì: 
Mức lương hưu được điều chỉnh  =  Mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 

hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014   +  Mức điều chỉnh. 
- Trong đó: Mức điều chỉnh  =  Mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng 

lương hưu   X  Tỷ lệ điều chỉnh. 
Tỷ lệ điều chỉnh được quy định chi tiết trong Bảng tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 

153; đơn cử như sau: 
- Thời gian đã đóng BHXH 20 năm: 7,27% (năm 2018); 5,45% (năm 2019); 

3,64% (năm 2020); 1,82% (năm 2021).  
- Thời gian đã đóng BHXH 29 năm 01 tháng – 29 năm 6 tháng: 1,08% (năm 

2018); 0,81% (năm 2019); 0,54% (năm 2020); 0,27% (năm 2021) 
II. Thông tư: 
1. Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. 

 - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương: Thay thế nội dung “Thiết bị kiểm tra 
khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ, dòng điện xoáy và thẩm thấu” tại điểm a 
khoản 2 Điều 4 bằng “Thiết bị kiểm tra khuyết tật kim loại bằng phương pháp từ và 
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thẩm thấu” 

- Ngoài ra, Thông tư này quy định: Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền cho 
Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện: 

a) Cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm 
định kỹ thuật an toàn lao động; 

2. Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy 
phép hoạt động điện lực. 

- Quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực có một số thay đổi như 
sau: 

- Chậm nhất trước 15 ngày làm việc tính từ ngày dự kiến chính thức vận hành 
thương mại (thay vì 30 ngày như quy định hiện hành), tổ chức tham gia hoạt động phát 
điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

- Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết thời hạn sử dụng 30 ngày, đơn vị 
điện lực được cấp giấy phép có nhu cầu tiếp tục hoạt động phải lập hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép hoạt động điện lực theo đúng thủ tục. 

(Quy định hiện hành yêu cầu đơn vị điện lực nộp hồ sơ trước khi giấy phép hoạt 
động điện lực hết hạn 60 ngày). 

Đối với trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hỏng, đơn vị điện lực phải đề nghị 
cơ quan cấp giấy phép cấp lại và nêu rõ lý do./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Biên tập viên 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
 ĐT VÀ PT ĐIỆN SÊ SAN 3A 
BAN BIÊN TẬP WEBSITE 

  

   
 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

 

1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  20/12/2018. 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
                       (Chữ ký)  (Chữ ký) 

 

 
 
 
  

   
 
 
 
(3)     Là các chuyên mục có trên website: Tin Công ty, tin ngành điện....  
(4)     Ý kiến của Trưởng Ban biên tập (duyệt đăng hoặc không duyệt đăng) 
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