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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 12 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 12 năm 2019 

Trong tháng 12/2019 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, 02 Thông tư. Bộ phận 
Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp 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 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực cạnh tranh. 

26/9/2019 01/12/2019 

Thông tư 

01 

Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
30/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-
BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức 
thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.   

30/10/2019 15/12/2019 

02 

Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 
06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội ban hành về hướng dẫn xác định chi phí tiền 
lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản 
phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước do doanh nghiệp thực hiện.  

06/11/2019 21/12/2019 
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Tóm tắt và trích dẫn 
 I. Nghị định 
Nghị định số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.  

Hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cùng 
thị trường liên quan 

1. Phạt tiền từ  01% đến 10% tổng doanh thu trên thị trường liên quan trong 
năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là 
các bên tham gia thỏa thuận đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; 
b) Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn 

cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 
c) Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 
d) Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham 

gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 
đ) Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị 

trường hoặc phát triển kinh doanh; 
e) Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các 

bên tham gia thỏa thuận; 
g) Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư khi thỏa 

thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách 
đáng kể trên thị trường; 

h) Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp 
khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng 
khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh 
một cách đáng kể trên thị trường; 

i) Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa 
thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách 
đáng kể trên thị trường; 

k) Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận khi thỏa thuận đó gây 
tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên 
thị trường; 

l) Thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh 
tranh. 
II. Thông tư. 
1. Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2019 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về 
thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành 

1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội chủ trì, phối hợp 
với Thanh tra Bộ và các cơ quan có liên quan biên soạn chương trình, tài liệu bồi 
dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Thanh 
tra Bộ chủ trì, phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động 
- xã hội xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành được 
cấp chứng chỉ theo mẫu quy định. 

3. Kinh phí tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành được bố trí trong 
dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. 

4. Kinh phí cho cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành thuộc cơ quan nào thì cơ quan đó chi trả”. 

 Trình tự, thủ tục phân công công chức thanh tra chuyên ngành 

Công chức thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài 
nước, Cục An toàn lao động có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 của Thông tư 
này được Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản 
lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động xem xét, lựa chọn phân 
công công chức thanh tra chuyên ngành theo trình tự thủ tục sau: 

1. Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ lập hồ sơ trình Tổng cục trưởng 
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục 
trưởng Cục An toàn lao động quyết định phân công công chức thanh tra chuyên 
ngành. 

2. Hồ sơ trình bao gồm: 

a) Tờ trình; 

b) Danh sách công chức được lựa chọn xem xét để phân công là công chức thanh tra 
chuyên ngành; 

c) Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (bản sao); 

d) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (bản sao); 

đ) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức (bản sao); 

e) Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định 
số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có xác nhận của 
Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý công chức. 
2. Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban hành về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân 
công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 
nước do doanh nghiệp thực hiện. 
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Theo đó, việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn 
giá sản phẩm, dịch vụ công sẽ căn cứ vào: 

- Định mức lao động (thuộc định mức kinh tế kỹ thuật, định mức nhân công, 
định mức chi phí) do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành; 

- Tiền lương và chi phí khác của lao động trực tiếp sản xuất, lao động chuyên 
môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ, lao động quản lý doanh nghiệp tham gia thực 
hiện sản phẩm, dịch vụ công. (Hiện hành theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 14/7/2015 thì chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công 
ích được xác định căn cứ vào định mức lao động và tiền lương của NLĐ). 

Trong đó, chi phí khác tính trong chi phí tiền lương, chi phí nhân công gồm: 
- Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 

đoàn thuộc trách nhiệm đóng của người sử dụng lao động được xác định theo quy 
định của pháp luật; 

- Chi phí ăn ca và chế độ khác của từng loại lao động (nếu có) theo quy định 
pháp luật. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biên tập viên 
 

(Đã ký) 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
 

(Đã ký) 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  13/01/2020. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản có hiệu lực từ tháng 12 năm 2019 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

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