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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 9 năm 2021  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) 

cho các khách hàng sử dụng điện 

 Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 

 Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 

quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030  

 Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công 

nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” 

 Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 Thông tư 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây 

dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám định tư pháp trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

 Thông tư 16/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí 

hòa tan 

 Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu 

tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai 

thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước 

 Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

 Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây dựng 

 Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ 

tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

 Thông tư 14/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình 

xây dựng 

 Quyết định 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong 
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lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự 

án Luật Đất đai (sửa đổi) 

 Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành 

Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

 Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động 

và vận hành thời gian thực  

 Công văn 5411/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 

5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19  

 Công văn 3070/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung 

danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công 

Thương  

 

 

 

 

 

 

 

 



        Bản tin Pháp chế    4 

 

 
Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

 

QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện Lực  2. Đầu Tư – Xây Dựng 

- Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phương 

án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các 

khách hàng sử dụng điện Quyết định 636/QĐ-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế 

hoạch truyền thông về phòng, chống thiên tai đến năm 

2030 

- Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch 

phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

- Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc 

gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2019-2030 

- Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

- Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực 

về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận 

hành thời gian thực 

 -Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng 

-Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Định mức xây dựng 

-Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật và đo bóc khối lượng công trình 

- Quyết định 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục 

hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

- Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất 

đai (sửa đổi) 

- Thông tư 14/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 

3. Tài chính-Thuế   4. Doanh Nghiệp  

-Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn 

Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh 

giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính 

của doan-Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban 

hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

- Công văn 5411/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương 

về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 

COVID-19h nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn 

Nhà nước 

 

 - Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP 

ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 

- Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học 

ngành Công Thương đến năm 2030” 

-Thông tư 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ 

-Thông tư 15/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

-Thông tư 16/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

- Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm 

định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại 

dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan 
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Phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm 

giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử 

dụng điện 

 

Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phương án 

hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các 

khách hàng sử dụng điện 

Ngày 28/08/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 

97/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá 

điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện. 

Theo đó, Chính phủ thống nhất phương án hỗ trợ giảm 

tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử 

dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như đề xuất 

của Bộ Công Thương tại văn bản số 523/BC-BCT ngày 

23/8/2021. Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối 

hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy 

định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không 

để trục lợi chính sách. 

          - Ngày ban hành : 28/8/2021 

          - Ngày hiệu lực: 28/8/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-97-NQ-CP-2021-

phuong-an-ho-tro-giam-tien-dien-dot-5-cho-khach-

hang-su-dung-dien-486325.aspx 

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ về thương mại điện tử 

 

Nghị định 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-

CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại 

điện tử 

Ngày 25/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

85/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của 

Chính phủ về thương mại điện tử. 

Theo đó, các hình thức hoạt động của sàn giao dịch 

thương mại điện tử được sửa đổi, bổ sung bao gồm 04 

hình thức sau: website cho phép người tham gia được 

mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc 

dịch vụ; website cho phép người tham gia được mở tài 

khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với 

khách hàng; website có chuyên mục mua bán, trên đó 

cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và 

dịch vụ; Mạng xã hội có một trong các hình thức trên và 

người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc 

hoạt động đó. 

Ngoài ra, bổ sung quy định về thương nhân, tổ chức 

nước ngoài có website cung cấp dịch vụ thương mại 

điện tử tại Việt Nam là thương nhân, tổ chức có một 

trong hình thức hoạt động sau: website thương mại điện 

tử dưới tên miền Việt Nam; website thương mại điện tử 

có ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt; website thương mại 

điện tử có trên 100.000 lượt giao dịch từ Việt Nam trong 

một năm. 

Bên cạnh đó, điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu 

tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử gồm: 

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh hoạt động 

cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam; nhà 

đầu tư nước ngoài chi phối từ 01 doanh nghiệp Việt Nam 

trở lên thuộc nhóm 05 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường 

dịch vụ thương mại điện tử tại Việt Nam;... 

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. 

- Ngày ban hành : 25/9/2021 

- Ngày hiệu lực : 01/01/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-

Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-

489272.aspx 

 

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 
Quyết định 1459/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-97-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-tien-dien-dot-5-cho-khach-hang-su-dung-dien-486325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-97-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-tien-dien-dot-5-cho-khach-hang-su-dung-dien-486325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-97-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-tien-dien-dot-5-cho-khach-hang-su-dung-dien-486325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-97-NQ-CP-2021-phuong-an-ho-tro-giam-tien-dien-dot-5-cho-khach-hang-su-dung-dien-486325.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-85-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-52-2013-ND-CP-ve-thuong-mai-dien-tu-489272.aspx
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phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

Ngày 06/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 

1459/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành 

là Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định. Ủy viên Hội đồng thẩm định gồm các thành 

viên: Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An; 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nguyễn Hoàng Hiệp;... 

Đồng thời, Chính phủ cũng giao nhiệm vụ tổ chức thẩm 

định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch cho Hội đồng. Hội đồng hoạt động theo 

hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể 

sau khi Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

      -  Ngày ban hành: 06/9//2021. 

      -  Ngày hiệu lực: 06/9/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/co-cau-

to-chuc/quyet-dinh-1459-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-

208790-d1.html 

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 

quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 
 

Quyết định 1532/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia 

về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2019-2030 

Ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 1532/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

Theo đó, Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn 2019-2030 như sau: Ông Lê Văn Thành, Phó 

Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban; Ông Nguyễn 

Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương là Phó Trưởng 

ban thường trực; Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ 

Công Thương, Phó Trưởng ban; Các ủy viên gồm: Ông 

Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Ông Lê Anh 

Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải;… 

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề 

xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp 

để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình, đồng 

thời giúp Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các 

Bộ giải quyết vấn đề của Chương trình. Hằng năm, Bộ 

Công Thương có trách nhiệm lập dự toán và phân bổ 

kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; việc sử dụng 

kinh phí đảm bảo đúng mục đích và tuân thủ theo các 

quy định của pháp luật hiện hành về ngân sách Nhà 

nước. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 15/9/2021 

- Ngày hiệu lực : 15/9/2021 

 Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1532-QD-TTg-

2021-kien-toan-Ban-Chi-dao-Su-dung-nang-luong-tiet-

kiem-2019-2030-488039.aspx 

 

Phê duyệt Đề án “Phát triển công 

nghiệp sinh học ngành Công Thương 

đến năm 2030” 

 

Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp sinh 

học ngành Công Thương đến năm 2030” 

Ngày 22/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Phát 

triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến 

năm 2030” 

Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công 

Thương đến năm 2030” với mục tiêu công nghiệp sinh 

học ngành Công thương theo chuỗi giá trị bền vững, 

tuần hoàn, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng 

cao, phục vụ phát triển kinh tế công nghiệp; nâng cao 

tiềm lực, hiệu quả nghiên cứu, làm chủ công nghệ sinh 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1459-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-208790-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1459-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-208790-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1459-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-208790-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1532-QD-TTg-2021-kien-toan-Ban-Chi-dao-Su-dung-nang-luong-tiet-kiem-2019-2030-488039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1532-QD-TTg-2021-kien-toan-Ban-Chi-dao-Su-dung-nang-luong-tiet-kiem-2019-2030-488039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1532-QD-TTg-2021-kien-toan-Ban-Chi-dao-Su-dung-nang-luong-tiet-kiem-2019-2030-488039.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1532-QD-TTg-2021-kien-toan-Ban-Chi-dao-Su-dung-nang-luong-tiet-kiem-2019-2030-488039.aspx
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học trong lĩnh vực công nghệ chế biến từ các nguyên 

liệu chủ lực của Việt Nam; đưa Việt Nam trở thành quốc 

gia có trình độ công nghệ sinh học hiện đại trong lĩnh 

vực chế biến công nghiệp ngang bằng các nước tiên tiến 

trong khu vực và trên thế giới; nâng cao năng lực tự chủ 

về công nghệ sinh học trong ngành Công thương, tạo 

điều kiện thuận lợi phát triển doanh nghiệp công nghệ 

sinh học và sản xuất sản phẩm mới, an toàn, cung cấp 

cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Đối với ngành năng lượng : phát triển công nghệ nuôi 

cấy vi tảo biển bằng các hệ thống quang sinh phối kết 

hợp(quang sinh, dị dưỡng và tạp dưỡng…)nhằm tăng 

cường khả năng sinh phối, giảm chi phí trong sản xuất 

ethanol, diesel sinh học, các chất phụ trợ trong quá trình 

sản xuất, bảo quản, tàng trữ nhiên liệu sinh học đáp ứng 

lộ trình sử dụng nhiện liệu sinh học của Việt Nam. 

Đối với ngàng công nghiệp nặng khác : ứng dụng công 

nghệ sinh học trong các ngành công nghiệp chế biến 

khác như khai thác khoáng sản; than, dầu khí…. 

- Ngày ban hành : 22/9/2021 

- Ngày hiệu lực :  22/9/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1600-QD-TTg-

2021-De-an-Phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-

Cong-Thuong-den-2030-488917.aspx 

 

Điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng 

thẩm định Quy hoạch phát triển điện                                                                                                                                                                                         

lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

 

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm 

định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Ngày 27/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 1625/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung ủy viên 

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc 

gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cụ thể, bổ sung ông Trần Quý Kiên-Thứ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và ông Tạ Anh Tuấn-Thứ trưởng 

Bộ Tài chính làm Ủy viên Hội đồng thẩm định. 

Bên cạnh đó, ông Bùi Trọng Thế-Phó Cục trưởng Cục 

An ninh kinh tế, Bộ Công an làm Ủy viên Hội đồng thẩm 

định thay ông Trương Hồng Hải; ông Luân Quốc Hưng-

Phó Tổng giám đốc Tổng công tư Điện lực Thành phố 

Hồ Chí Minh làm Ủy viên Hội đồng thẩm định thay ông 

Nguyễn Văn Thành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 27/9/2021 

- Ngày hiệu lực : 27/9/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/co-cau-

to-chuc/quyet-dinh-1625-qd-ttg-2021-dieu-chinh-bo-

sung-uy-vien-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-phat-trien-

dien-luc-quoc-gia-210034-d1.html 

 

Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước 

tương ứng với các cấp báo động lũ 

 

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định kỹ thuật xây dựng mực 

nước tương ứng với các cấp báo động lũ 

Ngày 31/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật 

xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động 

lũ. 

Cụ thể, việc xây dựng mực nước tương ứng với các cấp 

báo động lũ gồm các nội dung sau đây: thu thập thông 

tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, địa hình và đặc điểm dân 

sinh, kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng; điều tra, đo đạc, khảo 

sát bổ sung thông tin, dữ liệu; phân tích đặc điểm lũ, tính 

toán phân cấp lũ và lập bản đồ hiện trạng ngập lụt; tính 

toán mo phỏng lập bản đồ lũ, ngập lụt và lập bản đồ rủi 

ro do lũ, ngập lụt tương ứng với các cấp mực nước;,… 

Theo đó, số liệu khí tượng thủy văn sử dụng xây dựng 

mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ phải đảm 

bảo tối thiểu từ 30 trận lũ trở lên bao gồm lũ nhỏ, lũ trung 

bình, lũ lớn và lũ lịch sử. Số liệu khí tượng thủy văn sử 

dụng xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo 

động lũ phải đảm bảo tối thiểu từ 30 trận lũ trở lên bao 

gồm lũ nhỏ, lũ trung bình, lũ lớn và lũ lịch sử. 

Ngoài ra, 03 cấp báo động lũ phân tích, đánh giá, lựa 

chọn giá trị mực nước tương ứng như sau: Mực nước 

tương ứng với báo động I thuộc nhóm lũ ứng với tần 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1600-QD-TTg-2021-De-an-Phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-Cong-Thuong-den-2030-488917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1600-QD-TTg-2021-De-an-Phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-Cong-Thuong-den-2030-488917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1600-QD-TTg-2021-De-an-Phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-Cong-Thuong-den-2030-488917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1600-QD-TTg-2021-De-an-Phat-trien-cong-nghiep-sinh-hoc-nganh-Cong-Thuong-den-2030-488917.aspx
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1625-qd-ttg-2021-dieu-chinh-bo-sung-uy-vien-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-210034-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1625-qd-ttg-2021-dieu-chinh-bo-sung-uy-vien-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-210034-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1625-qd-ttg-2021-dieu-chinh-bo-sung-uy-vien-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-210034-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/quyet-dinh-1625-qd-ttg-2021-dieu-chinh-bo-sung-uy-vien-hoi-dong-tham-dinh-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-210034-d1.html
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suất lũ dưới 50%; Mực nước tương ứng với báo động I 

thuộc nhóm lũ ứng với tần suất lũ dưới 50%; Mực nước 

tương ứng với báo động III thuộc nhóm lũ ứng với tần 

suất lũ từ 30-10%. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021. 

nhiệm vụ. 

       - Ngày ban hành : 31/8/2021 

       - Ngày hiệu lực: 15/10/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại :https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2021-TT-

BTNMT-ky-thuat-xay-dung-muc-nuoc-tuong-ung-voi-

cac-cap-bao-dong-lu-486572.aspx 

 

Quy định giám định tư pháp trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường  

   

Thông tư 15/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường 

Ngày 31/08/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Thông tư 15/2021/TT-BTNMT quy định giám định 

tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Theo đó, tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ 

việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như sau: có 

sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đại học trở 

lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực 

được đào tạo thuộc lĩnh vực giám định từ đủ 05 năm trở 

lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức. 

Tuy nhiên, người không có trình độ đại học nhưng có 

kiến thức chuyên môn sâu và có nhiều kinh nghiệm thực 

tiễn về lĩnh vực giám định có thể được lựa chọn làm 

người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tiến hành rà soát, lựa chọn và lập danh sách người có 

đủ điều kiện gửi Vụ Pháp chế để trình Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quyết định công nhận người giám 

định tư pháp theo vụ việc trước ngày 30 tháng 11 hàng 

năm. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quyết định công nhận người giám 

định tư pháp theo vụ việc. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. 

-  Ngày ban hành: 31/8/2021. 

-  Ngày hiệu lực: 15/10/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2021-TT-

BTNMT-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-tai-nguyen-

va-moi-truong-488437.aspx 

 

Quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật  
 

Thông tư 16/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 27/9/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Thông tư 16/2021/TT-BTNMT về việc quy định xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý 

Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Cụ thể, công lao động bao gồm: công đơn và công 

nhóm; thời gian lao động đối với một ngày công là 08 giờ 

làm việc đối với lao động bình thường và 06 giờ làm việc 

đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bên cạnh đó, thời 

gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động 

trực tiếp, bao gồm: nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm 

niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn) 

được tính là 34 ngày trên tổng số 312 ngày làm việc của 

01 năm. 

Ngoài ra, Bộ cũng hướng dẫn xác định hao phí lao động 

tăng thêm so với điều kiện chuẩn, bao gồm: yếu tố về tự 

nhiên như địa hình, địa vật, giao thông, địa chất, thời tiết. 

Các mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện (hao phí thời 

gian) chênh nhau từ 10% đến 20%, cá biệt không quá 

30% của các loại, hạng, nhóm liền kề. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2021. 

        -  Ngày ban hành : 27/9/2021 

  -  Ngày hiệu lực: 15/11/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-16-2021-TT-

BTNMT-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-thuoc-Bo-Tai-

nguyen-Moi-truong-489280.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-xay-dung-muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-486572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-xay-dung-muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-486572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-xay-dung-muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-486572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-14-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-xay-dung-muc-nuoc-tuong-ung-voi-cac-cap-bao-dong-lu-486572.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2021-TT-BTNMT-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-488437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2021-TT-BTNMT-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-488437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2021-TT-BTNMT-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-488437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-15-2021-TT-BTNMT-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-488437.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-16-2021-TT-BTNMT-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-thuoc-Bo-Tai-nguyen-Moi-truong-489280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-16-2021-TT-BTNMT-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-thuoc-Bo-Tai-nguyen-Moi-truong-489280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-16-2021-TT-BTNMT-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-thuoc-Bo-Tai-nguyen-Moi-truong-489280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-16-2021-TT-BTNMT-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-thuoc-Bo-Tai-nguyen-Moi-truong-489280.aspx
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Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ 

thống đường ống bằng kim loại dẫn khí 

nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan  

 

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình 

kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng 

kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan 

Ngày 30/8/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra 

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy 

trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống 

bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. 

Cụ thể, khi kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường 

ống, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện 

lần lượt theo các bước sau đây: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu 

kỹ thuật hệ thống đường ống; Kiểm tra kỹ thuật bên 

ngoài, bên trong; Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm; Kiểm tra 

vận hành; Xử lý kết quả kiểm định. 

Bên cạnh đó, việc kiểm định phải đảm bảo các điều kiện 

gồm: Hệ thống đường ống phải ở trạng thái sẵn sàng 

đưa vào kiểm định; Hồ sơ, tài liệu của hệ thống đường 

ống phải đầy đủ; Các yếu tố môi trường, thời tiết không 

làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định; Các điều kiện về 

an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ 

thống đường ống. 

Ngoài ra, Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 

03 năm. Đối với hệ thống đường ống sử dụng môi chất 

có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại hoặc 

hệ thống đường ống khác đã sử dụng trên 12 năm thì 

thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2021. 

- Ngày ban hành : 30/8/2021 

- Ngày hiệu lực : 15/9/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2021-TT-

BLDTBXH-Quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-duong-ong-

bang-kim-loai-dan-khi-nen-486472.aspx 

 

Hướng dẫn một số nội dung về giám 

sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh 

nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá 

hiệu quả hoạt động và công khai thông 

tin tài chính của doanh nghiệp Nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn Nhà 

nước 
 

Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn 

Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin 

tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước 

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

77/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát 

đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông 

tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước. 

Cụ thể, đối với tiêu chí 4 về tình hình chấp hành các quy 

định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp xếp loại A nếu 

đáp ứng các điều kiện sau: trong năm đánh giá xếp loại, 

doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai 

sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền 

thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi 

trốn thuế; không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở 

hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 01 lần về 

nộp báo cáo không đúng quy định, không đúng thời 

hạn;… 

Bên cạnh đó, căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí 

chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ về giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn 

kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp. 

Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp 

loại doanh nghiệp được Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh 

doanh hàng năm cho từng doanh nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2021-TT-BLDTBXH-Quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-duong-ong-bang-kim-loai-dan-khi-nen-486472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2021-TT-BLDTBXH-Quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-duong-ong-bang-kim-loai-dan-khi-nen-486472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2021-TT-BLDTBXH-Quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-duong-ong-bang-kim-loai-dan-khi-nen-486472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2021-TT-BLDTBXH-Quy-trinh-kiem-dinh-an-toan-duong-ong-bang-kim-loai-dan-khi-nen-486472.aspx
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Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03/11/2021. 

- Ngày ban hành : 17/9/2021. 

- Ngày hiệu lực : 03/11/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-77-2021-TT-BTC-sua-doi-

Thong-tu-200-2015-TT-BTC-giam-sat-von-nha-nuoc-

vao-doanh-nghiep-488735.aspx 

 

Hướng dẫn một số nội dung xác định 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng  

 

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 

11/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Cụ thể, giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp 

với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất 

xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm 

công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa 

chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ 

thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và 

danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. 

Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu 

xây dựng theo tháng đối với những loại vật liệu xây dựng 

có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng. Thời điểm công bố giá vật liệu xây dựng theo 

quý là trước ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là 

trước ngày 10 tháng sau. 

Bên cạnh đó, giá ca máy và thiết bị thi công được công 

bố phải phù hợp với chủng loại, công suất, các chỉ tiêu 

kỹ thuật chủ yếu và đặc điểm, tính chất của từng loại 

máy, thiết bị. Bộ cũng khuyến khích lựa chọn vật liệu xây 

dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng 

lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây 

dựng cho công trình, dự án nhưng phải đảm bảo hiệu 

quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. 

- Ngày ban hành : 31/8/2021 

- Ngày hiệu lực : 15/10/2021 

Xem chi tiết văn bảntại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-11-2021-TT-BXD-

huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-

tu-xay-dung-427310.aspx 

 

Ban hành Định mức xây dựng  
 

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

ban hành Định mức xây dựng 

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 

12/2021/TT-BXD về việc ban hành Định mức xây dựng. 

Cụ thể, Bộ Xây dựng công bố 08 định mức xây dựng, 

gồm có: Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; 

Định mức dự toán xây dựng công trình; Định mức dự 

toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Định mức 

dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Định mức dự 

toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Định mức dự 

toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Định 

mức sử dụng vật liệu xây dựng; Định mức chi phí quản 

lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Trong đó, tập định mức dự toán xây dựng công trình bao 

gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, 

loại công tác hoặc kết cấu xây dựng. Tập định mức dự 

toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã 

hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác và các phụ lục 

kèm theo. Tập định mức dự toán xây dựng công trình 

bao gồm 04 chương được mã hóa thống nhất theo 

nhóm, loại công tác lắp đặt… 

Bộ yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác 

định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng 

theo quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. 

- Ngày ban hành : 31/8/2021. 

- Ngày hiệu lực : 15/10/2021. 

Xemchi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-12-2021-TT-BXD-dinh-

muc-xay-dung-487047.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-77-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-200-2015-TT-BTC-giam-sat-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-488735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-77-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-200-2015-TT-BTC-giam-sat-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-488735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-77-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-200-2015-TT-BTC-giam-sat-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-488735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-77-2021-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-200-2015-TT-BTC-giam-sat-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-488735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-11-2021-TT-BXD-huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-427310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-11-2021-TT-BXD-huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-427310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-11-2021-TT-BXD-huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-427310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-11-2021-TT-BXD-huong-dan-noi-dung-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-427310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-12-2021-TT-BXD-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-12-2021-TT-BXD-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-12-2021-TT-BXD-dinh-muc-xay-dung-487047.aspx
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Phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công 

trình 

 

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh 

tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình 

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 

13/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn phương pháp xác 

định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình. 

Cụ thể, phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng 

gồm 04 bước: Lập danh mục loại công trình xây dựng, 

xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư; Thu thập số liệu, 

dữ liệu có liên quan; Xử lý số liệu, dữ liệu và xác định 

suất vốn đầu tư; Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn 

suất vốn đầu tư. 

Cần lưu ý, khi xác định suất vốn đầu tư cho một nhóm, 

loại công trình xây dựng, thì thông tin cần thu thập tối 

thiểu phải từ 03 công trình xây dựng trở lên. Trường hợp 

không đủ số lượng công trình tối thiểu thì sử dụng tài liệu 

tổng kết, số liệu thống kê liên quan đến chi phí đầu tư 

xây dựng công trình hoặc kết hợp thông tin dữ liệu đã 

thu thập từ thực tế và khai thác từ hệ thống cơ sở dữ 

liệu hiện có các công trình, dự án để xác định suất vốn 

đầu tư. 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng quy định cụ thể về 

phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; Phương 

pháp xác định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự 

toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức; Phương 

pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng; Phương 

pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. 

- Ngày ban hành : 31/8/2021 

- Ngày hiệu lực : 15/10/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2021-TT-BXD-xac-

dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-

cong-trinh-487048.aspx 

 

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì 

công trình xây dựng 
 

Thông tư 14/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây 

dựng 

Ngày 08/9/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 

14/2021/TT-BXD về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo 

trì công trình xây dựng. 

Theo đó, chi phí bảo trì công trình xây dựng được xác 

định bằng dự toán. Dự toán chi phí bảo trì công trình 

gồm: chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng 

năm, chi phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ 

bảo trì công trình, chi phí khác và chi phí quản lý bảo trì 

thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình. 

Trong đó, trường hợp sửa chữa công trình có chi phí 

thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí 

sửa chữa công trình xác định theo quy định tại Thông tư 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. 

Ngoài ra, chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ 

sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xác định 

như sau: Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực 

hiện dưới 500 triệu đồng thì xác định bằng 3,5% tổng chi 

phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm, chi 

phí sửa chữa công trình, chi phí tư vấn phục vụ bảo trì 

công trình và chi phí khác… 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2021. 

-  Ngày ban hành: 08/9/2021. 

 -  Ngày hiệu lực: 01/11/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-14-2021-TT-BXD-

huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-

dung-487742.aspx 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2021-TT-BXD-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2021-TT-BXD-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2021-TT-BXD-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2021-TT-BXD-xac-dinh-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-va-do-boc-khoi-luong-cong-trinh-487048.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-14-2021-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-487742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-14-2021-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-487742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-14-2021-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-487742.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-14-2021-TT-BXD-huong-dan-xac-dinh-chi-phi-bao-tri-cong-trinh-xay-dung-487742.aspx
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Thủ tục hành chính mới ban hành; thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 

thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh 

vực đất đai  

 
Quyết định 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất 

đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực 

đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 05 thủ tục hành 

chính mới trong lĩnh vực đất đai bao gồm: Thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả 

lại đất tại cảng hàng không, sân bay sân dụng; Thu hồi 

đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay 

dân dụng; Giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, 

sân bay dân dụng; Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng 

không, sân bay dân dụng;… 

Bên cạnh đó, Danh mục các thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai bao gồm: Cấp, cấp đổi, 

cấp lại chứng chỉ định giá đất; Đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu; Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất; Tách thửa hoặc hợp thửa đất; Đính chính Giấy 

chứng nhận đã cấp; Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với 

đất vào Giấy chứng nhận đã cấp;… 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 30/8/2021. 

 -  Ngày hiệu lực: 30/8/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1686-QD-BTNMT-2021-

cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-

486703.aspx 

 

Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật 

Đất đai (sửa đổi) 
 

Quyết định 1732/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật 

Đất đai (sửa đổi) 

Ngày 09/09/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết 

định 1732/QĐ-BTNMT về kế hoạch chi tiết xây dựng dự 

án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Theo đó, 13 nội dung công việc nêu trong Kế hoạch chi 

tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (Kế hoạch). 

Cụ thể, Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế Bộ thành lập Ban soạn 

thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

Thời gian thực hiện 27/8/2021. Sau đó, tổ chức họp Ban 

soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai 

và chuẩn bị các nội dung liên quan. 

Việc tổ chức soạn thảo nội dung dự thảo Luật và hoàn 

thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hoàn thành xong 

trước 20/9/2021. Trước 25/12/2021 phải hoàn thành 

việc gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật; trước 

20/3/2022, gửi hồ sơ dự án Luật đến các Uỷ ban của 

Quốc hội để thẩm tra. Thực hiện phối hợp với cơ quan 

thẩm tra của Quốc hội để tiếp thur, giải trình hoàn thiện 

hồ sơ dự án Luật (để trình Quốc hội) trước 15/4/2022. 

Ngoài ra, trên cơ sở 13 nội dung công việc, thành lập 8 

nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt 

quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trong 

đó có 1 nhóm thường trực thực hiện chỉ đạo, điều hành 

chung việc xây dựng dự án Luật và 7 nhóm thực hiện 

các nội dung cụ thể được giao. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

      -  Ngày ban hành: 09/9/2021. 

-  Ngày hiệu lực: 09/9/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1732-QD-BTNMT-2021-

ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-Luat-Dat-dai-sua-doi-

487842.aspx?tab=2 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1686-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-486703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1686-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-486703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1686-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-486703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1686-QD-BTNMT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-486703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1732-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-Luat-Dat-dai-sua-doi-487842.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1732-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-Luat-Dat-dai-sua-doi-487842.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1732-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-Luat-Dat-dai-sua-doi-487842.aspx?tab=2
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-1732-QD-BTNMT-2021-ke-hoach-chi-tiet-xay-dung-du-an-Luat-Dat-dai-sua-doi-487842.aspx?tab=2
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Quy chế quản lý tài chính của Công ty 

mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam 

 
Quyết định 406/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp về việc ban hành Quy 

chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn 

Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Ngày 08/9/2021, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp đã ban hành Quyết định 406/QĐ-UBQLV 

về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty 

mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 

Nam. 

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt 

Nam (TKV) không được đầu tư ra ngoài doanh nghiệp 

trong các trường hợp sau: 

Thứ nhất, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh 

nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh 

nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, 

mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, 

anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành 

viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc 

hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, 

Kế toán trưởng của TKV. 

Thứ hai, góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty 

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thực hiện 

hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

Đáng chú ý, TKV không được sử dụng tài sản, tiền vốn, 

quyền sử dụng đất giao hoặc thuê để góp vốn hoặc đầu 

tư vào lĩnh vực bất động sản, không được góp vốn, mua 

cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng 

khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán, 

công ty đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu 

tư chứng khoán, trừ trường hợp theo quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ. 

-  Ngày ban hành: 08/9/2021. 

 -  Ngày hiệu lực: 08/9/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-406-QD-UBQLV-2021-

Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-

Cong-nghiep-Than-487536.aspx 

 

Quy trình lập lịch huy động và vận hành 

thời gian thực 

 

Quyết định 73/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực 

về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận 

hành thời gian thực 

Ngày 24/9/2021, Cục Điều tiết điện lực đã ra Quyết định 

73/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Quy trình lập lịch huy 

động và vận hành thời gian thực. 

Theo đó, giá trần bản chào của nhà máy thủy điện có hồ 

chứa điều tiết trên 01 tuần được xác định căn cứ theo 

giá trị nước tuần tới của nhà máy, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, giá trần bản chào bằng giá trị lớn nhất của: 

120% giá trị nước của nhà máy thủy điện; Giá trung bình 

của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện tham 

gia thị trường điện trong kế hoạch vận hành tháng. 

Thứ hai, hàng tháng, đơn vị vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện có trách nhiệm công bố giá trung bình 

của các giá trần bản chào của các tổ máy nhiệt điện 

tháng tới cho các nhà máy thuỷ điện cùng thời gian biểu 

công bố giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện trong 

tháng tới. 

Ngoài ra, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường 

điện có trách nhiệm tính toán giá trần bản chào các tổ 

máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện tham gia thị trường 

điện. Đồng thời, công bố kết quả tính toán giá trần bản 

chào của từng tổ máy thủy điện của nhà máy thuỷ điện 

có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần tham gia thị 

trường điện áp dụng cho tuần tới và các thông số đầu 

vào phục vụ tính toán. 

Quy chế có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 24/9/2021 

- Ngày hiệu lực :  24/9/2021. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/dien-

luc/quyet-dinh-73-qd-dtdl-cuc-dieu-tiet-dien-luc-210087-

d1.html 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-406-QD-UBQLV-2021-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-Cong-nghiep-Than-487536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-406-QD-UBQLV-2021-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-Cong-nghiep-Than-487536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-406-QD-UBQLV-2021-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-Cong-nghiep-Than-487536.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Quyet-dinh-406-QD-UBQLV-2021-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-Cong-nghiep-Than-487536.aspx
https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-73-qd-dtdl-cuc-dieu-tiet-dien-luc-210087-d1.html
https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-73-qd-dtdl-cuc-dieu-tiet-dien-luc-210087-d1.html
https://luatvietnam.vn/dien-luc/quyet-dinh-73-qd-dtdl-cuc-dieu-tiet-dien-luc-210087-d1.html
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Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện  

đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị 

ảnh hưởng của dịch COVID-19 

 

Công văn 5411/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về 

việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho 

khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 

Ngày 06/9/2021, Bộ Công thương đã ra Công văn 

5411/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền 

điện đợt 5 cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch COVID-19. 

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm tiền 

điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng 

điện. Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm 

tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của 

dịch COVID-19 như sau: 

 - Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện: Đối tượng hỗ trợ giảm 

tiền điện đáp ứng các điều kiện sau: Các khách hàng sử 

dụng điện là các nhà máy hoặc cơ sở sản xuất đặt tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-

19 tại thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đang duy 

trì sản xuất; Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện 

lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác. 

- Mức hỗ trợ giảm tiền điện: Giảm 10% tiền điện (trước 

thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử 

dụng điện.  

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện 

là ba (03) tháng từ kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9 đến hết 

kỳ hóa đơn tiền điện tháng 11 năm 2021. 

Sau thời gian giảm tiền điện quy định tại mục 1 Công văn 

này: Áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định 

số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá 

bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện hoặc tại 

văn bản quy định khác thay thế. 

     -  Ngày ban hành: 06/9/2021. 

     -  Ngày hiệu lực: 06/9/2021. 

Xemchi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/cong-

van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-5411-BCT-DTDL-

2021-ho-tro-giam-gia-dien-dot-5-cho-khach-hang-bi-

anh-huong-COVID19-487032.aspx 

 

Phê duyệt bổ sung danh sách khách 

hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện 

đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công 

Thương  

Công văn 3070/UBND-KT của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung danh 

sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện 

đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương 

Ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã 

có Công văn 3070/UBND-KT về việc phê duyệt bổ sung 

danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện 

đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

Chấp thuận đề xuất của Bộ Công thương về việc cập 

nhật, bổ sung danh sách các cơ sở phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố đã được 

các cơ quan thẩm quyền xác nhận thuộc đối tượng miễn, 

giảm tiền điện đợt 3 & 4 theo quy định.  

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống 

Dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố được phê duyệt 

bổ sung, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và 

các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn Thành phố 

khẩn trương thực hiện việc tính toán giảm trừ thoái hoàn 

tiền điện cho khách hàng theo quy định của Pháp Luật 

và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội và các tổ 

chức kinh doanh điện chủ động phối hợp với các khách 

hàng sử dụng điện thống nhất thực hiện miễn giảm tiền 

điện đối với các cơ sở cách ly y tế tập trung tính từ thời 

điểm có người đang thực hiện cách ly y tế cho đến hết 

kỳ hóa đơn của tháng 12 năm 2021; Đối với các cơ sở 

khám bệnh tập trung, khám, xét nghiệm, điều trị bệnh 

nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 tính từ thời điểm 

cơ sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập, 

trưng dụng cho đến hết kỳ hóa đơn của tháng 12 năm 

2021. 

     -  Ngày ban hành: 15/9/2021. 

     -  Ngày hiệu lực: 15/9/2021. 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-5411-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-dot-5-cho-khach-hang-bi-anh-huong-COVID19-487032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-5411-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-dot-5-cho-khach-hang-bi-anh-huong-COVID19-487032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-5411-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-dot-5-cho-khach-hang-bi-anh-huong-COVID19-487032.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-5411-BCT-DTDL-2021-ho-tro-giam-gia-dien-dot-5-cho-khach-hang-bi-anh-huong-COVID19-487032.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại:https://luatvietnam.vn/dien-

luc/cong-van-3070-ubnd-kt-209446-d2.html 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/dien-luc/cong-van-3070-ubnd-kt-209446-d2.html
https://luatvietnam.vn/dien-luc/cong-van-3070-ubnd-kt-209446-d2.html

