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1. Chuyên mục đăng tin: Phổ biến pháp luật. 

2. Nội dung tin bài: Bản tin pháp luật số 10 năm 2022. 

Trong tháng 11/2022, các chính sách mới ban hành có hiệu lực liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 03 Thông tư. 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 việc. 

 

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 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/9/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

30/9/2022 15/11/2022 

02 

Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 của 

Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 

10/02/2017 của Bộ Công Thương quy định phương 

pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền 

tải điện 

30/9/2022 22/11/2022 

03 

Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 của 

Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng 

khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió 

chuyển tiếp 

03/10/2022 25/11/2022 
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Tóm tắt và trích dẫn 

I. Thông tư 

1. Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành 

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các văn bản QPPL do Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành, liên tịch ban hành, bao gồm: lĩnh vực Quan hệ lao động và Tiền 

lương: Thông tư số 28/2005/TT-LĐTBXH, Thông tư số 12/2007/TT-LĐTBXH, 

Thông tư số 37/2009/TT-LĐTBXH …; lĩnh vực Việc làm: Thông tư số 23/2014/TT-

BLĐTBXH, Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH, …; lĩnh vực Bảo hiểm xã hội: 

Thông tư số 58/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, Thông 

tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH … 

Ngoài ra, bãi bỏ Mục 1, Mục 2, Mục 3, Mục 4, Mục 5, Mục 6 Chương I; Điều 

24, khoản 1 Điều 26 Mục 7 Chương I; Mục 8, Mục 9, Mục 10, Mục 11, Mục 12 

Chương I; Chương II; Điều 52, Điều 53 Chương III Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH; bãi bỏ Điều 8, Điều 9 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH. 

2. Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 của Bộ Công Thương về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của 

Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá 

truyền tải điện 

Cụ thể, giá truyền tải điện được xác định hàng năm trên cơ sở các khoản chi 

phí hợp lý, hợp lệ cho hoạt động truyền tải điện của Đơn vị truyền tải điện với tỷ suất 

lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được xác định theo phương án giá bán lẻ điện đang áp 

dụng tại thời điểm tính giá truyền tải điện hoặc quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

Theo quy định cũ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Công ty mua bán điện, 

Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện có 

trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia theo hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, theo quy định mới, hợp đồng dịch vụ truyền tải 

điện được ký kết giữa các Đơn vị truyền tải điện và Khách hàng sử dụng lưới điện 

truyền tải. Khách hàng sử dụng lưới điện truyền tải có trách nhiệm thanh toán chi phí 

truyền tải điện cho Đơn vị truyền tải điện theo hợp đồng đã ký kết. 

Ngoài ra, Bộ cũng quy định cụ thể hơn trách nhiệm của các Đơn vị truyền tải 

điện, đó là: thỏa thuận, thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hợp đồng 

dịch vụ truyền tải điện theo quy định của pháp luật; hàng năm, xây dựng hoặc thuê 

tư vấn chuyên ngành xây dựng tỷ lệ chi phí nhân công, tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn và 

chi phí định mức khác để đề xuất Bộ Công Thương công bố áp dụng;… 
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 3. Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 của Bộ Công Thương quy 

định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió 

chuyển tiếp 

Cụ thể, khung giá phát điện của Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện 

mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà máy điện gió trên biển là dải giá 

trị từ giá trị tối thiểu (0 đồng/kWh) đến giá trị tối đa. 

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Chủ đầu 

tư các Nhà máy điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi đã ký hợp đồng 

mua bán điện trước ngày 01/01/2021 và các Nhà máy điện gió trong đất liền, Nhà 

máy điện gió trên biển đã ký hợp đồng mua bán điện trước ngày 01/11/2021 có trách 

nhiệm cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thiết kế kỹ thuật cho Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam. 

Đồng thời, trong thời hạn 45 ngày kể từ khi Thông tư này có hiệu lực, Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm xây dựng khung giá phát điện của Nhà máy 

điện mặt trời mặt đất, Nhà máy điện mặt trời nổi, Nhà máy điện gió trong đất liền, 

Nhà máy điện gió trên biển theo quy định gửi Cục Điều tiết điện lực thẩm định. 

 

 Biên tập viên 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Lê Gia Lộc Sơn 



 

PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 

1. Biên tập viên: Lê Gia Lộc Sơn  

2. Ngày biên tập: ngày 31/10/2022. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Kiểm duyệt thông tin 

 

Thường trực BBT 
(Đã ký) 

 

 

Duyệt đăng tin 
(Đã ký) 
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