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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 04 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 04/2019 

Trong tháng 04/2019 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 

01 

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước 
bạ. 

21/02/2019 10/4/2019 

02 
Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về 
kiểm toán nội bộ. 

22/01/2019 01/4/2019 

Thông tư 

01 

 Thông tư số 05/2019/TT-BTC của Bộ Công 
Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự 
án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các 
dự án điện mặt trời. 

11/3/2019 25/4/2019 

02 

Thông tư số 11/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài 
chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá. 

20/02/2019 06/4/2019 
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A.Tóm tắt và trích dẫn  
I. Nghị định: 
1. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. 

Chính phủ bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với 
trường hợp hợp thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 
thuê, cụ thể: 

Khi thời hạn thuê nhỏ hơn thời hạn của loại đất được quy định tại Bảng giá 
đất thì giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB được xác định theo công thức sau: 

Giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB = Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm  
X  thời hạn thuê đất 

Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ khai LPTB đối với đất cũng yêu cầu phải nộp 
bản chính, bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: 

- Bản chính Tờ khai LPTB theo mẫu; 
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện 

miễn LPTB (nếu có), trừ trường hợp đã nộp bản chính theo quy định; 
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhà, đất; giấy 

tờ hợp pháp về chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản. 
2. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. 
Các doanh nghiệp sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: 

- Công ty niêm yết. 
- Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt 

động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
- Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - 

công ty con. 
Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội 

bộ. 
Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm 
toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. 
Tuy nhiên, trường hợp này phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm 
toán nội bộ quy định tại Điều 5, 6 Nghị định này. 
 II. Thông tư: 
1. Thông tư số 05/2019/TT-BTC của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho 
các dự án điện mặt trời. 

Giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái nhà 

1. Trước ngày 01/01/2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao 
gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung 
tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
ngày 10/4/2017 là 22.316 đồng/USD); 
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2. Kể từ ngày 01/01/2018, giá mua bán điện áp dụng theo quy định tại khoản 
1 Điều này được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la 
Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng 
của năm trước. 

Bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên 
mái nhà quy định tại Phụ lục của Thông tư này. 

2. Thông tư số 11/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 204/2014/TT-BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá. 

- Chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở khóa học/lớp học (tính 
theo dấu công văn đến), đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phải gửi cho Bộ Tài 
chính (Cục Quản lý giá) văn bản thông báo mở khóa học/lớp học kèm theo các tài 
liệu và thông tin sau: 

a) Quyết định mở khóa học/lớp học của Thủ trưởng đơn vị; 

b) Danh sách giảng viên theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

c) Danh sách Ban quản lý khóa học/lớp học; 

d) Nội dung, chương trình, tài liệu và lịch học của khóa học/lớp học; 

Riêng đối với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (cập nhật kiến thức) về thẩm 
định giá thì chậm nhất 5 (năm) ngày làm việc trước ngày mở khóa học/lớp học đầu 
tiên của năm, đơn vị tổ chức bồi dưỡng phải gửi cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý 
giá) tài liệu cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư này. 

Thời lượng tối thiểu cho một khóa đào tạo được quy định là 156 giờ, chưa 
bao gồm thời gian ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập quy định tại Điều 14 
Thông tư này. Một giờ được tính là 55 phút học và 05 phút nghỉ giải lao. 

Giờ học tối thiểu cho các chuyên đề như sau: Chuyên đề 1 Pháp luật áp dụng 
trong lĩnh vực giá và thẩm định giá: 24 giờ; Chuyên đề 2: Nguyên lý hình thành giá 
cả thị trường: 20 giờ; Chuyên đề 3: Nguyên lý căn bản về thẩm định giá: 20 giờ./. 

   

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:  24/4/2019 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 04 năm 2019. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 
 

  

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