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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 01 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 01/2019 

Trong tháng 01/2019 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 02 Luật, 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 

Luật  

1 
Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 của 
Quốc hội. 

12/6/2018 01/01/2019 

2 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 của Quốc hội. 12/6/2018 01/01/2019 

Nghị định 

1 

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 
người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động. 

16/11/2018 01/01/2019 

2 

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật 
lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 
tại nơi làm việc. 

07/11/2018 01/01/2019 

Thông tư 

1 

Thông tư số 45/2018/TT-BCT của Bộ Công 
thương quy định vận hành thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 
19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
phương pháp xác định giá phát điện, trình tự 

15/11/2018 01/01/2019 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực văn 

bản 

kiểm tra hợp đồng mua bán điện. 

2 

Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội  hướng dẫn 
về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao 
động của doanh nghiệp. 

17/10/2018 01/01/2019 

 
A.Tóm tắt và trích dẫn  

I. Nghị định: 

1. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 của Quốc hội. 
- Luật An ninh mạng 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan. 

- Luật này sẽ góp phần vào việc bảo đảm hoạt động trên không gian mạng, xây 
dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

- Đồng thời, Luật An ninh mạng 2018 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm 
cấm, như là:  

+ Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, 
huấn luyện người chống Nhà nước; 

+ Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 
2. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 của Quốc hội. 

- Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản 
lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 
trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. 

- Thời hạn giải quyết tố cáo được quy định như sau: 
+ Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo (quy định 

hiện hành 60 ngày, có thể gia hạn một lần nhưng không quá 30 ngày). 
+ Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng 

không quá 30 ngày (quy định hiện hành thời hạn giải quyết là 90 ngày, có thể gia hạn 
một lần nhưng không quá 60 ngày). 

 + Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, 
mỗi lần không quá 30 ngày. 

Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và 
thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
II. Nghị định: 
1. Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức 
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

 - Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019 tăng từ 160.000 - 
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200.000 đồng/tháng, cụ thể như sau: 
- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.180.000 

đồng/tháng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-
CP ngày 12/7 /2017); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 
3.710.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày               
12/7 /2017); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 
3.250.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày               
12/7 /2017); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 
2.920.000 đồng/tháng (tăng 160.000 đồng so với Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày               
12/7 /2017). 

Gia Lai 

- Thành phố Pleiku III 3.250.000 

- Thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa 

- Các huyện Chư Păh, Chư Prông, Chư 
Sê, Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, Mang 
Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia 
Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ 

IV 2.920.000 

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở cho doanh nghiệp và người lao 
động thỏa thuận và trả lương. 
2. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc. 

Nghị định còn đưa ra quy định về các nội dung người lao động được tham gia ý 
kiến, đơn cử như: 

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động, đề 
xuất nội dung thương lượng tập thể (hiện nay không có quy định này);  

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và và các văn bản quy định khác 
của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động; 

- Đề xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, 
cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;… 

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc để đảm bảo thực hiện các quy định tại Nghị định này. 

- Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức 
đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động trước 
khi thực hiện.  

III. Thông tư: 
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1. Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định vận 
hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 
phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện. 

Thông tư này quy định về: 

- Vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (sau đây viết tắt là thị trường 
điện) và trách nhiệm của các đơn vị tham gia thị trường điện. 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/ 
2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm 
tra hợp đồng mua bán điện. 

- Trước ngày 01 tháng 11 năm N-1, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 
điện có trách nhiệm lập và báo cáo Cục Điều tiết điện lực danh sách các đơn vị phát 
điện trực tiếp giao dịch, các đơn vị phát điện gián tiếp giao dịch và các đơn vị mua điện 
trong thị trường điện trong năm N để công bố cho các thành viên tham gia thị trường 
điện. 

- Đơn vị phát điện sở hữu nhà máy điện tham gia thị trường điện có trách nhiệm 
đầu tư, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị để đấu nối vào hệ thống thông tin thị trường 
điện (bao gồm: Hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ, hệ thống hỗ trợ thanh 
toán thị trường điện, hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện), hệ thống 
SCADA/EMS, hệ thống đo đếm điện năng và chữ ký số đáp ứng yêu cầu vận hành của 
thị trường điện và các hệ thống khác theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

1. Bãi bỏ Thông tư số 27/2009/TT-BCT ngày 25/9/2009 của Bộ Công Thương 
quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh. 
  2. Bãi bỏ Thông tư số 18/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương 
quy định giám sát thị trường phát điện cạnh tranh. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ Công Thương 
quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 
phản ánh về Bộ Công Thương để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. 

2. Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội  hướng dẫn về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của 
doanh nghiệp. 

Thông tư này hướng dẫn việc tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo 
cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến; trách nhiệm của 
người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và cơ quan Thanh 
tra nhà nước về lao động. 



5 
 

- Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao 
động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ 
pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ. 

- Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. 

- Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến 
thời điểm kiểm tra./. 

 

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:  15/01/2019. 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 01 năm 2019. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

BM03-01-01 
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              Thường trực BBT  Duyệt đăng tin  
                       (Chữ ký)  (Chữ ký) 

 

 
 
 
  

   
 
 
 

 

 


