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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. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 11/2018 

Từ ngày 01/11/2018 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm 02 Nghị định; 02 thông tư, 01 quyết định. 
Bộ phận Thanh tra - Pháp chế 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 

1 
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, 
cung cấp dịch vụ. 

12/09/2018 01/11/2018 

2 

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. 

19/09/2018 01/11/2018 

Thông tư 

1 

Thông tư số 31/2018/TT-BCT của Bộ Công 
Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 
31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động 
điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp 
hợp đồng mua bán điện. 

05/10/2018 15/11/2018 

2 
Thông tư số 28/2018/TT-BCT của Bộ Công 
Thương về việc quy định vận hành thị trường 
phát điện cạnh tranh. 

27/09/2018 15/11/2018 

Quyết định 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực văn 

bản 

1 

Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg 
ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại 
Việt Nam 

10/09/2018 01/11/2018 

 
A.Tóm tắt và trích dẫn  

I. Nghị định: 

1. Nghị định số 119/2018/NĐ - CP quy định vềhóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ. 

Tổng cục Thuế sẽ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 
khôngthu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc 
các trường hợp sau: 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có 
điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh 
chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nêu trên) trong thời gian 12 tháng kể 
từ khi thành lập doanh nghiệp. 

- Hộ, cá nhân kinh doanh (trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước 
liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,… hoặc từ 10 tỷ 
đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ). 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh/thành phố trực 
thuộc TW và quy định của Bộ Tài chính (trừ Doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao). 

- Các trường hợp cần thiết khác do Bộ Tài chính quyết định. 
2. Nghị định số 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương. 

Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi các hồ sơ sau cho 
cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp: 

- Thang lương, bảng lương; 
- Định mức lao động. 

II. Thông tư: 
1. Thông tư số 31/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực 
và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. 

- Tiêu chuẩn đối với Kiểm tra viên điện lực được bổ sung thêm điều kiện cá nhân 
chưa bị xử lý hình sự hoặc đã được xóa án tích; chưa bị xử lý hoặc được coi là chưa bị 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. 
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- Ngoài ra, Thông tư quy định chi tiết hơn phương thức xử lý trong trường hợp 
Kiểm tra viên phát hiện có hành vi trộm cắp điện xảy ra. Cụ thể, Kiểm tra viên có trách 
nhiệm tính toán ngay sau đó sản lượng điện trộm cắp cùng số tiền tương ứng với sản 
lượng điện mà người trộm cắp điện buộc phải bồi thường cho tổ chức cung cấp điện. 
Phương thức xác định theo quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BCT. 
2. Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy định cụ thể các vấn đề về vận hành thị trường phát 
điện cạnh tranh. 

- Thông tư nêu rõ đơn vị sở hữu nhà máy điện với công suất đặt đến 30 MW, đấu 
nối lưới điện cấp điện áp từ 110 kV trở lên được quyền tham gia thị trường điện. Đơn vị 
phải làm hồ sơ đăng ký cũng như chuẩn bị đầy đủ hạ tầng để đạt khả năng cấp được 
điện. Đối với nhà máy điện có giấy phép hoạt động và công suất đặt lớn hơn 30 MW 
phải tham gia thị trường điện trong vòng 30 ngày kể từ ngày vận hành thương mại. 

- Các đơn vị tham gia thị trường điện phải tuân theo quy định về giá trần thị 
trường điện và được xác định giá dựa trên phương pháp lập lịch không ràng buộc, quy 
định chi tiết tại Thông tư này. 

- Trường hợp nhà máy điện không duy trì được công suất đặt lớn hơn 30 MW 
trong thời hạn 01 năm liên tục sẽ bị buộc chấm dứt tham gia thị trường điện. Thông tư 
cũng quy định một loạt các vấn đề khác liên quan đến việc vận hành trong thị trường 
điện cạnh tranh. 
III. Quyết định: 
1. Quyết định số 39/2018/QĐ -TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam. 

Giá điện đối với dự án điện gió nối lưới tại Việt Nam đã được sửa đổi như sau: 
- Bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với 

giá mua điện tại điểm giao nhận điện (chưa bao gồm thuế GTGT) như sau: 
+ Đối với các dự án điện gió trong đất liền: 1.928 đồng/kWh. 
+ Đối với các dự án điện gió trên biển: 2.223 đồng/kWh. 
(Hiện hành giá mua được quy định chung là 1.614 đồng/kWh). 
- Giá mua điện được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối 

lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021 và được áp dụng 20 năm kể 
từ ngày vận hành thương mại. 

- Các dự án điện gió áp dụng giá mua điện nêu trên thì sẽ không được áp dụng cơ 
chế giá cho sản lượng điện của dự án theo quy định hiện hành khác. 

 

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: 27/11/2018. 

3. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật. 

 
Kiểm duyệt thông tin: 

  

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

 

 
 
 
  

   
 
 
 
(3)     Là các chuyên mục có trên website: Tin Công ty, tin ngành điện....  
(4)     Ý kiến của Trưởng Ban biên tập (duyệt đăng hoặc không duyệt đăng) 

 

 

BM03-01-01 


