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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 6 năm 2019. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 6 năm 2019 

Trong tháng 6/2019 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 03 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 

Thông tư 

01 

 Thông tư số 23/2019/BTC của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
218/2016/BTC  ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ 
bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ 
phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ. 

19/4/2019 01/6/2019 

02 

Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định 
kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt. 

14/12/2018 15/6/2019 

03 

Thông tư số 15/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính 
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá 
hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.                                  

18/3/2019 01/6/2019 

 
 
 
 

BM01-01-01 
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A.Tóm tắt và trích dẫn  
II. Thông tư: 
1. Thông tư số 23/2019/BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 218/2016/BTC  ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh 
vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép 
quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Để bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 
nổ và công cụ hỗ trợ 2017, Bộ Tài chính đã thông nhất: 

- Bổ sung thêm quy định về thu lệ phí cấp Giấy phép đối với các trường hợp 
sau đây: 

+ Lệ phí cấp Giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ: 10.000 đồng/khẩu 
hoặc chiếc; 

+ Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ: 10.000 
đồng/khẩu hoặc chiếc; 

+ Lệ phí cấp Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác 
dụng: 10.000 đồng/giấy. 

- Bỏ quy định về thu lệ phí cấp Giấy phép mang vỏ đạn hoặc hạt nổ và Giấy 
phép mang linh kiện vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ. 
2. Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 
hoạt. 

05 trường hợp kiểm tra đột xuất đơn vị cấp nước 

Theo đó, mỗi đơn vị cấp nước phải được ngoại kiểm định kỳ 01 lần/năm. Cơ 
quan thực hiện ngoại kiểm đột xuất được thực hiện trong các trường hợp sau: 

- Khi có nghi ngờ về chất lượng nước thành phẩm qua theo dõi báo cáo tình 
hình chất lượng nước định kỳ, đột xuất của đơn vị cấp nước; 

- Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; 

- Khi kết quả kiểm tra chất lượng nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn 
nước có nguy cơ ô nhiễm; 

- Khi có các phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về chất lượng nước; 

- Khi có yêu cầu đặc biệt khác từ cơ quan có thẩm quyền. 
3. Thông tư số 15/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài 
chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.    

06 khoản không được tính vào chi phí hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng 

Các khoản Quỹ bảo lãnh tín dụng không được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ 
bao gồm: 

Thứ nhất, các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo 
hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường.  
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Thứ hai, các khoản chi phạt do vi phạm hành chính, bao gồm: Vi phạm pháp 
luật giao thông, vi phạm pháp luật kế toán thống kê và các khoản vi phạm hành 
chính khác theo quy định của pháp luật. 

Thứ ba, các khoản chi không có hóa đơn hoặc chứng từ chi không hợp lệ, 
hợp pháp.  

Thứ tư, các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ.  

Thứ năm, các khoản chi ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan 
khác.  

Thứ sáu, các khoản chi vượt định mức theo quy định tại Thông tư này và các 
văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định về nguồn vốn hoạt động; Quản lý sử dụng 
vốn; Xử lý tổn thất tài sản; Thu nhập; Chi phí của Quỹ bảo lãnh tín dụng… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên 
(Chữ ký) 

 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Chữ ký) 

 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  25/6/2019 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 06 năm 2019. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 
 

  

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