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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 02 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 02/2019 

Trong tháng 02/2019 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 03 Nghị định, 03 Thông tư, 01 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 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

24/12/2018 10/02/2019 

02 
Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 
công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, Địa 
phương. 

28/12/2018 14/02/2019. 

03 
Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 

04/12/2018 01/02/2019 

Thông tư 

1 

Thông tư số 02/2019/TT-BCT của Bộ Công 
Thương quy định về thực hiện phát triển dự án điện 
gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện 
gió. 

15/01/2019 28/02/2019 

2 

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quy định về mức 
điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng 
bảo hiểm xã hội.  

17/10/2018 01/01/2019 

03 
Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn 

26/12/2018 11/02/2019 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.  

Quyết định 

01 
Quyết định số 281/QĐ-BCT của Bộ Công Thương  
về khung giá phát điện năm 2019. 

12/02/2019 12/02/2019 

 
A.Tóm tắt và trích dẫn  

I. Nghị định: 

1. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính 

Việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (CTĐT) được thực 
hiện bằng một trong các phương thức sau: 

- Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và 
chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc nội dung của chứng từ giấy được 
chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin. CTĐT được chuyển đổi từ 
chứng từ giấy theo một trong các phương thức nêu trên phải đảm bảo các điều kiện 
sau: 

- Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy. 
- Cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi chứng từ giấy thành CTĐT ký 

số trên CTĐT sau khi được chuyển đổi hoặc được xác thực bằng một trong các biện 
pháp quy định: Hệ thống thông tin có biện pháp bảo đảm toàn vẹn chứng từ điện tử 
trong quá trình truyền gửi, nhận, lưu trữ trên hệ thống; ghi nhận cơ quan, tổ chức 
hoặc cá nhân đã khởi tạo chứng từ điện tử và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
trách nhiệm liên quan đã tham gia xử lý chứng từ điện tử và áp dụng một trong các 
biện pháp sau để xác thực cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi tạo chứng từ điện tử 
và cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm liên quan tham gia xử lý chứng từ 
điện tử: xác thực bằng chứng thư số, xác thực bằng sinh trắc học, xác thực từ hai 
yếu tố trở lên trong đó có yếu tố là mã xác thực dùng một lần hoặc mã xác thực 
ngẫu nhiên.  
2. Nghị định số 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, 
ngành Trung ương, địa phương 
a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:  

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động Ban chỉ huy quân sự cấp xã - cơ 
quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; 

- Tham gia thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ 
quốc phòng được giao; 

- Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển công nghiệp 
quốc phòng, an ninh; thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền về huy động tiềm 
lực khoa học, công nghệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp xã phục vụ quốc 
phòng; 
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- Thực hiện động viên quốc phòng theo quy định của pháp luật và cấp có 
thẩm quyền giao; 

- Thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian 
mạng theo nhiệm vụ được giao. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương có trách nhiệm thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quốc phòng theo quy định tại Điều 39 Luật Quốc 
phòng 
b) Mối quan hệ của cơ quan quân sự địa phương - cơ quan thường trực công tác 
quốc phòng của địa phương về công tác quốc phòng 

1. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cấp ủy, chính quyền địa 
phương cùng cấp là mối quan hệ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành về 
công tác quốc phòng. 

2. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh với Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp xã; quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự cấp huyện với Ủy ban nhân 
dân cấp xã là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc phòng. 

3. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tổ chức cùng cấp 
thuộc địa phương quản lý là mối quan hệ chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quốc 
phòng. 

4. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, cấp huyện với cơ 
quan, tổ chức thuộc bộ, ngành quản lý trên địa bàn là mối quan hệ chỉ đạo, hướng 
dẫn về công tác quốc phòng. 

5. Quan hệ giữa Ban chỉ huy quân sự cấp xã với cơ quan, tổ chức trên địa 
bàn là mối quan hệ phối hợp thực hiện công tác quốc phòng có liên quan. 

6. Quan hệ giữa cơ quan quân sự địa phương với cơ quan, tổ chức, địa 
phương giáp ranh là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng thực hiện công tác quốc 
phòng có liên quan. 
3. Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu 
doanh nghiệp 

Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp theo hình 
thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.  

- Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi trong nước không còn 
yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát 
hành phải có lãi (theo báo cáo tài chính). 

 “Trái phiếu doanh nghiệp xanh” là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành 
để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường. 

- Quy định quy trình phát hành trái phiếu một cách cụ thể. 
- Trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép, không 

còn được ký gửi tại các tổ chức tín dụng như quy định hiện hành. 



4 
 

II. Thông tư: 
1. Thông tư số 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thực hiện phát 
triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện gió 

Dự án điện gió có tiềm năng khai thác chưa có trong quy hoạch phát triển 
điện lực được phép nghiên cứu phát triển và phải thực hiện công tác lập, thẩm định, 
trình bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực. 

Hồ sơ bổ sung gồm có: 

- Đề án quy hoạch; 

+ Sự cần thiết đầu tư dự án và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng. 

+ Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm (bao gồm vị trí và tọa độ góc) và hình 
thức thực hiện dự án. 

+ Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên: Nêu rõ diện tích khảo sát, diện tích sử 
dụng tạm thời, diện tích sử dụng có thời hạn và diện tích ảnh hưởng bởi hành lang 
an toàn; Liệt kê các loại hình đất, khu vực biển và phân tích hiện trạng hiệu quả sử 
dụng đất, tài nguyên và khu vực biển; Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch và kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển, sự chồng lấn với các quy hoạch 
khác. 

+ Báo cáo đánh giá tiềm năng gió tại khu vực dự án. 

+ Sơ bộ về giải pháp công nghệ: phân tích lựa chọn công nghệ dựa trên đặc 
tính gió khu vực dự án; phương án bố trí tua bin. 

+ Phương án thiết kế sơ bộ, bao gồm: Địa điểm xây dựng; Loại và cấp công 
trình chính; Bản vẽ thiết kế sơ bộ tổng mặt bằng dự án; Bản vẽ và thuyết minh sơ 
bộ về giải pháp nền móng được lựa chọn của công trình chính. 

+ Báo cáo lựa chọn phương án đấu nối nhà máy điện gió vào hệ thống điện. 
Trong đó nêu rõ những nội dung về hiện trạng nguồn và lưới điện, kế hoạch phát 
triển nguồn và lưới điện, so sánh lựa chọn phương án đấu nối, tính toán ảnh hưởng 
của nguồn và lưới điện khu vực khi xuất hiện dự án và đánh giá khả năng hấp thụ 
của lưới điện khi đưa dự án vào vận hành. 

+ Sơ bộ giải pháp thực hiện: vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng; tiến 
độ thực hiện; giải pháp kỹ thuật xây dựng. 

+ Sơ bộ tổng mức đầu tư. 

+ Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế tài chính, kinh tế xã hội và tác động của dự 
án. 

- Văn bản của UBND tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm và diện tích sử dụng 
đất phù với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; ý kiến của cơ quan về sử dụng tài 
nguyên và khu vực biển của dự án đề xuất (nếu dự án trên biển); 
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- Ý kiến của Tổng Công ty Điện lực miền hoặc Tổng Công ty Truyền tải điện 
nếu đấu nối vào hệ thống điện phân phối hoặc truyền tải và của EVN về khả năng 
hấp thụ của hệ thống lưới điện và hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch. 
Ngoài ra, không còn yêu cầu giấy chứng nhận đầu tư trong điều kiện khởi công và 
thi công xây dựng công trình dự án điện gió.  

2. Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.  

Tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh như sau: 

- Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm (TL): 
TL = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm  X  Mức điều chỉnh tiền 
lương đã đóng BHXH của năm tương ứng. 

- Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm (TN): 
TN = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm  X   Mức điều chỉnh thu 
nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng 

Xem chi tiết mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH 
của các năm tương ứng tại Bảng 1 và Bảng 2 của Thông tư. 

3. Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động                 

Quy định tổng thời gian huấn luyện ATVSLĐ cho người huấn luyện là 48 
giờ, không bao gồm thời gian sát hạch thay vì tách làm 02 trường hợp như quy định 
hiện hành tại Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/72017 như sau: 

- Đối với người huấn luyện thực hiện huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ 
điều kiện hoạt động hoặc DN đủ điều kiện tự huấn luyện: 80 giờ. 

- Đối với người huấn luyện chỉ thực hiện huấn luyện đối tượng nhóm 4 tại 
doanh nghiệp hoặc người huấn luyện thực hành: 40 giờ. 

Về nội dung huấn luyện lần đầu đối với người huấn luyện, gồm 2 nội dung 
sau: Nội dung huấn luyện như đối với người làm công tác ATVSLĐ (nhóm 2) theo 
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và nội dung kỹ năng huấn luyện. 

Đối với người huấn luyện đã qua các khóa huấn luyện ATVSLĐ thì được 
miễn giảm những nội dung đã học. 

III. Quyết định.   

1. Quyết định số 281/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về khung giá phát điện năm 
2019 

Bộ Công Thương ban hành Quyết định 281/QĐ-BCT về khung giá phát điện 
năm 2019 áp dụng cho đàm phán giá hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện 
như sau: 

- Mức trần khung giá phát điện đối với các nhà máy điện than: 
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+ Nhà máy điện than nhập khẩu công suất tinh 1x600 MW: 1.896,05 

đồng/kWh; 

+ Nhà máy điện than nhập khẩu công suất tinh 2x600 MW: 1.677,02 

đồng/kWh; 

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng 

dùng chung; 

- Mức trần khung giá phát điện đối với các nhà máy thủy điện là 1.110 

đồng/kWh; 

Mức giá trên chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, 

tiền cấp Quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng. 

EVN và đơn vị phát điện căn cứ khung giá phát điện trên đây và các thông số 

nhiên liệu sử dụng tính toán khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than để 

đàm phán giá mua bán điện thực tế./. 

                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Biên tập viên 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Chữ ký) 

 
 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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