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Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài
nguyên nước.
Nghị định 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN
ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về
quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.
Quyết định 1425/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục
vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN.
Quyết định 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan
đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quản lý
của Bộ Tài chính.
Thông tư 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày
23/03/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.
Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam
cho các Tổng Công ty điện lực năm 2017.
Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm
quyền của Bộ Công Thương.
Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện
an toàn, vệ sinh lao động.
Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án.
Thông tư 02/2017/TT-TANDTC ban hành quy chế tổ chức phiên tòa.
III. Thảo luận pháp luật
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Các vấn đề về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với giao dịch người nội bộ,
người có liên quan của người nội bộ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC
Công nh
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Thuế - Phí – Lệ phí

5. Thương mại
Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán

Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp

buôn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tổng công ty điện lực năm 2017.

2. Chứng khoán

6. Lao động – Tiền lương
- Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quyết định 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành
chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động
niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán
thuộc thẩm quyền quản lý của BTC

- Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định hoạt động
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm
quyền của Bộ Công Thương.
- Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết
và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động.

3. Tiền tệ - Ngân hàng
- Thông tư 05/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn
một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay,
trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.
- Quyết định 1425/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay
ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của TCTD, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng
nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN.

4. Doanh nghiệp

7. Quản lý hành chính – Tài chính Nhà nước
- Thông tư 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC quy định
một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án
đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa
chọn nhà đầu tư.
- Thông tư 12/2017/TT-BCT quy định về trình tự,
thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
- Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa
cháy.

8. Thủ tục tố tụng
- Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục
ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp
công lập thành công ty cổ phần.

Lưu hành nội bộ

xử án.
- Thông tư 02/2017/TT-TANDTC ban hành quy chế
tổ chức phiên tòa.
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ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Khai thác nước dưới đất dùng cho tưới cà
phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài
ngày khác; khai thác nước mặt, nước dưới đất để làm
mát máy, thiết bị, tạo hơi mức thu là 0,2%;

Nghị định quy định về mức thu tiền cấp
quyền khai thác Tài nguyên nước

- Khai thác nước dưới đất dùng cho nuôi trồng
thủy sản, chăn nuôi gia súc mức thu là 0,1%.

Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị
định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước. Theo đó:
1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai
thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất thuộc một trong
các trường hợp sau đây phải nộp tiền cấp quyền khai
thác tài nguyên nước:

Hiệu lực thi hành: Nghị định 82/2017/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2017 và Bãi bỏ quy
định tại Điều 40, khoản 3 Điều 47 Nghị định số
201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Tài nguyên nước.

Nghị định quy định về chế độ trợ cấp cho
người được huy động cứu hộ, cứu nạn

- Khai thác nước mặt để phát điện;
- Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả
nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi.
- Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động
kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm
cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi;
- Khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước
mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà
phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài
ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên.

Ngày 18/07/2017, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác
cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa
cháy. Theo đó:
1. Người được huy động làm nhiệm vụ cứu hộ,
cứu nạn thì trong thời gian được huy động sẽ được
hưởng các chế độ sau:

2. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước được quy định theo mục đích khai thác, có giá trị
từ 0,1% đến 2%. Cụ thể
- Khai thác nước dùng cho sản xuất thủy điện
mức thu là 1%;
- Khai thác nước dùng cho kinh Doanh, dịch vụ
mức thu là 2%;
- Khai thác nước dùng cho sản xuất phi nông
nghiệp, trừ nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi mức thu
là 1,5%;
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- Người không hưởng lương từ ngân sách nhà
nước được trợ cấp ngày công lao động, bố trí nơi ăn,
nghỉ, hỗ trợ chi phí đi lại; hỗ trợ tiền ăn theo quy định
tại điểm a, b Điều 19 Nghị định 30/2017/NĐ-CP
- Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước
được trả nguyên lương và các khoản phụ cấp, phụ cấp
đi đường và tiền tàu xe, phụ cấp khi làm việc trong môi
trường độc hại, phụ cấp khu vực theo chế độ hiện hành.
3. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cũng
được hưởng chế độ theo điểm a, b Điều 19 Nghị định
30/2017/NĐ-CP.
2. Người tham gia cứu nạn, cứu hộ bị ốm đau,
tai nạn trong các trường hợp sau đây thì được hưởng
chế độ về ốm đau, tai nạn lao động theo quy định của
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pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ
sinh lao động (từ khi được huy động, bắt đầu đi thực
hiện nhiệm vụ đến khi hoàn thành, về đến nơi cư trú):
- Bị ốm đau, tai nạn trong thực hiện nhiệm vụ
tại nơi làm việc kể cả trong và ngoài giờ hành chính
theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
- Bị ốm đau, tai nạn trên đường đi và về từ nơi
ở đến nơi làm nhiệm vụ khi có xác nhận của chính
quyền địa phương nơi cư trú;
3. Người tham gia cứu nạn, cứu hộ khi làm
nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của
nhân dân, nếu bị thương, hy sinh thì được xem xét
để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định
của pháp luật.
Hiệu lực thi hành: 04/10/2017
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- Bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
Ngoài ra, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao
động tiên tiến” đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn
được giữ nguyên như sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và
chất lượng cao;
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự
cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong
trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên
môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Quyết định 44/2012/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ
ngày Nghị định 83/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Hiệu lực thi hành: 01/10/2017 và thay thế các
văn bản sau:

Nghị định
Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

- Nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen
thưởng;
- Nghị định 39/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;
- Nghị định 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi
đua, khen thưởng năm 2013.

Nghị định quy định về tiêu chí, danh mục
ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong
giai đoạn 2017-2020

Ngày 17/07/2017, Thủ tướng Chính phủ đã
ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí,
danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị
sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Ngày

31/07/2017, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó:
Bỏ quy định: không xét tặng danh hiệu “Lao
động tiên tiến” khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại
khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày
01/7/2014. Như vậy, tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP chỉ
còn 02 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh
hiệu “Lao động tiên tiến”:
- Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng;

Lưu hành nội bộ

Theo đó, thực hiện chuyển thành công ty cổ
phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc
không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt
động trong 20 ngành, lĩnh vực, như là:
- Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng.
- Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán, thuế.
- Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch.
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- Kiểm định xây dựng.
- Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy
nội địa.
- Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công
nghiệp…
Xem chi tiết danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
tại Điều 3 Quyết định 31/2017/QĐ-TTg.
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diện chủ sở hữu trực tiếp hoặc người đại diện phần vốn
nhà nước tại các ngân hàng này báo cáo và được cơ
quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt hoặc cho ý kiến chấp
thuận trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc
họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.”.
Hiệu lực thi hành: Bộ Luật hình sự sửa đổi
năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn
hạn tối đa bằng đồng Việt Nam

N

gày 07/07/2017, Ngân hàng nhà nước đã
ban hành Quyết định số 1425/QĐ-NHNN về mức lãi
suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của TCTD, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay
để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực,
ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số
39/2016/TT-NHNN.
Theo đó, điều chỉnh giảm mức lãi suất cho vay
ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại
khoản 2, điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

Hiệu lực thi hành: 01/9/2017

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về
quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ
nước ngoài của Doanh nghiệp

N

gày 30/06/2017, Ngân hàng Nhà nước đã
ban hành Thông tư số 05/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN
hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoái hối đối
với việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài (trừ Quỹ Tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính
vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa
bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm.
- Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính
vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa
bằng đồng Việt Nam là 7,5%/năm.
Như vậy, mức lãi suất này đã giảm 0.50% so
với quy định hiện hành tại Quyết định 277/QĐ-NHNN
ngày 03/3/2017.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:
Việc đăng ký, đăng ký thay đổi, chế độ báo cáo
đối với các khoản vay nước ngoài dưới hình thức phát
hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được
Chính phủ bảo lãnh thực hiện theo quy định riêng của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Bổ sung điểm c vào khoản 3 Điều 14 như
sau: Các thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và b
khoản này không áp dụng đối với trường hợp khoản
vay nước ngoài của các ngân hàng thương mại do Nhà
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã được người đại

Lưu hành nội bộ

Hiệu lực thi hành: 10/07/2017 và thay thế
Quyết định số 277/QĐ-NHNN ngày 30/3/2017.

Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Bản tin Pháp chế
Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung
các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt
động niêm yết chứng khoán
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nội Dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư
theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà
đầu tư.

N

gày 11/07/2017, Bộ Tài chính đã ban hành
Quyết định số 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt
động niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng
khoán thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.
Theo đó, sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính
thực hiện tại các Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
và Hà Nội (HOSE và HNX), Trung tâm Lưu ký chứng
khoán Việt Nam, đơn cử như:
- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu;
- Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu;
- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của công
ty hình thành sau hợp nhất trong trường hợp:
+ Công ty đang niêm yết trên HOSE hợp nhất
với công ty chưa niêm yết trên HOSE đăng ký niêm
yết trên HOSE; hoặc
+ Công ty đang niêm yết trên HNX hoặc HOSE
hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì công ty hợp nhất
được đăng ký niêm yết trên HNX đăng ký niêm yết trên
HNX.

Theo đó, mức lãi suất vốn vay được tham khảo
để đàm phán, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có
thẩm quyền và nhà đầu tư trong trường hợp được chỉ
định phải đảm bảo:
- Không vượt quá 1,5 lần mức bình quân đơn
giản của lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ có kỳ
hạn tương ứng với thời gian thực hiện hợp đồng dự án
PPP trong 10 phiên đấu thầu phát hành thành công
trước thời điểm đàm phán HĐ dự án.
- Nếu số phiên đấu thầu phát hành thành công
tương ứng với thời gian thực hiện của hợp đồng dự án
trong vòng 06 tháng trước thời điểm đàm phán nhỏ hơn
10 phiên thì:
Mức lãi suất được tham khảo không vượt quá
1,5 lần mức bình quân của lãi suất trúng thầu trái phiếu
Chính phủ có kỳ hạn tương ứng trong thời hạn 06 tháng
trước thời điểm đàm phán.
- Không vượt quá mức lãi suất trung bình cho
vay trung hạn và dài hạn của 04 ngân hàng thương mại
nhà nước tại thời điểm đàm phán.
Hiệu lực thi hành: 05/09/2017

Quy định về khung giá bán buôn điện
Hiệu lực thi hành: 11/07/2017

Thông tư quy định về quản lý tài chính đối
với dự án đầu tư theo hình thức PPP

N

gày 21/07/2017, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ ung một số
điều của Thông tư số 55/2016/Tt-BTC quy định một số

Lưu hành nội bộ

N

gày 19/07/2017, Bộ Công thương đã ban
hành Quyết định số 2719/QĐ-BCT quy định về khung
giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
cho các Tổng Công ty điện lực năm 2017.
Theo đó, so với mức giá năm 2016 tại Quyết
định 1797/QĐ-BCT ngày 12/5/2016 thì mức giá bán
buôn điện (giá chưa bao gồm thuế GTGT) năm 2017
biến động không đáng kể; đơn cử như mức giá tối đa

Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Bản tin Pháp chế
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bán ra năm 2017:

5. Bán buôn điện;

- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc: 1.173
đồng/kWh (tăng 1 đồng/kWh);

6. Bán lẻ điện;

- Tổng công ty Điện lực Miền Nam: 1.348
đồng/kWh (tăng 2 đồng/kWh);
- Tổng công ty Điện lực Miền Trung: 1.209
đồng/kWh (tăng 9 đồng/kWh);
- Tổng công ty Điện lực Hà Nội: 1.414
đồng/kWh (giảm 8 đồng/kWh);
- Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh: 1.551
đồng/kWh (giảm 11 đồng/kWh).
Xem chi tiết khung giá bán buôn điện năm 2017
tại Quyết định 2719/QĐ-BCT ngày 19/7/2017; khung
giá này áp dụng từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.

7. Xuất, nhập khẩu điện.
Thông tư 12/2017 điều chỉnh các trường hợp
Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho
tổ chức, cá nhân khác thuộc trường hợp được miễn trừ giấy

phép hoạt động điện lực (Thông tư 10/2015/TT-BTC là
dưới 50 kW).

Ngoài ra Thông tư 12/2017/TT-BCT bổ sung
thêm quy định về quản lý, vận hành Nhà máy điện trong
trường hợp cho thuê nhà máy hoặc ủy quyền quản lý
vận hành.
Theo đó, Chủ đầu tư nhà máy điện phải chịu
trách nhiệm về các nghĩa vụ liên quan đến quá trình đầu
tư, vận hành nhà máy điện theo quy định của pháp luật.
Đơn vị được thuê quản lý vận hành hoặc được ủy
quyền quản lý vận hành nhà máy điện có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến quá trình
vận hành nhà máy theo nội dung trong hợp đồng thuê,
ủy quyền quản lý vận hành nhà máy điện.
Hiệu lực thi hành: 14/09/2017 và thay thế
Thông tư 10/2015/TT-BCTquy định về trình tự, thủ tục
cấp thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.
Các đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động
điện lực được tiếp tục thực hiện theo nội dung, thời hạn
đã quy định trong giấy phép.

Thông tư quy định về hoạt động kiểm định
kỹ thuật an toàn lao động

N

gày 13/07/2017, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số
09/2017/TT-BCT gồm những quy định về hoạt động
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền
quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp,
thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

N

gày 31/07/2017, Bộ Công Thương đã ban
hành Thông tư số 12/2017/TT-BCT quy định về trình
tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực,
thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các
lĩnh vực sau đây:
1. Tư vấn chuyên ngành điện lực;
2. Phát điện;
3. Truyền tải điện;
4. Phân phối điện;

Lưu hành nội bộ

1. Theo đó, có 8 đối tượng kiểm định là máy, thiết
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc
thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, bao gồm:
- Đối tượng kiểm định nhóm A (nhóm A) là nồi hơi
nhà máy điện;
- Đối tượng kiểm định nhóm B (nhóm B) là nồi
hơi công nghiệp có áp suất trên 16 bar, bình chịu áp
lực, hệ thống đường ống dẫn hơi và nước nóng.
- Đối tượng kiểm định nhóm C (nhóm C) là hệ
thống điều chế, nạp, cấp, bình, bồn, bể chứa sản phẩm
dầu khí, khí dầu mỏ (LPG, LNG, CNG), đường ống vận

Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Bản tin Pháp chế
chuyển, phân phối khí dầu mỏ cố định bằng kim loại và
đường ống công nghệ trong các công trình dầu khí trên
đất liền.
- Đối tượng kiểm định nhóm D (nhóm D) là chai
chứa LPG.
- Đối tượng kiểm định nhóm E (nhóm E) là cột
chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống tự
hành sử dụng trong khai thác hầm lò.
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- Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác
phù hợp với năng lực người huấn luyện và do người
huấn luyện đăng ký tham dự. Tổng thời gian huấn luyện
là 80 giờ đối với nội dung huấn luyện theo quy định,
không bao gồm thời gian sát hạch. Đối với các nội dung
huấn luyện chuyên sâu khác thời gian huấn luyện ít
nhất 4 giờ đối với mỗi chuyên đề.

- Đối tượng kiểm định nhóm G (nhóm G) là tời,
trục tải mỏ.
- Đối tượng kiểm định nhóm H (nhóm H) là thiết
bị điện phòng nổ.
- Đối tượng kiểm định nhóm H (nhóm H) là thiết
bị điện phòng nổ.
Hiệu lực thi hành: 31/08/2017 và bãi bỏ Thông
tư số 35/2009/TT-BCTquy định về điều kiện hoạt động
đối với các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn.

Thông tư quy định về thực hiện hoạt động
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 03/07/2017, Bộ Lao động thương binh
và xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2017/TTBLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn
luyện an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ).
Theo đó, quy định về nội dung huấn luyện, bồi
dưỡng cho người huấn luyện an toàn, VSLĐ tại Tổ
chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh
nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện như sau:
- Huấn luyện nghiệp vụ gồm: chính sách, pháp
luật về an toàn, VSLĐ; phương pháp phân tích, đánh
giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu
khẩn cấp; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai
nạn lao động…
- Huấn luyện kỹ năng: kỹ năng soạn bài giảng;
thuyết trình; tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an
toàn, VSLĐ; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ
huấn luyện.
- Huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm: an
toàn, VSLĐ trong sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết bị
điện; thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, VSLĐ;
hóa chất; xây dựng; khai thác khoáng sản.

Lưu hành nội bộ

Hiệu lực thi hành: 15/08/2017

Thông tư quy định về phòng xử án

Ngày 28/07/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã
ban hành Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định
về phòng xử án.
Theo đó, vị trí phòng xử án và giải quyết các vụ
việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa
thành niên có những điểm đáng chú ý như sau:
- Những người tiến hành tố tụng, người tham
gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phiên họp trong
phòng xử án được bố trí trên cùng một mặt phẳng, sắp
xếp theo hình thức bàn tròn.
- Người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng tại phiên
tòa được ngồi cạnh người đại diện, người bào chữa,
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
- Vị trí của người bào chữa, người bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được bố trí
đối diện với vị trí của đại diện Viện kiểm sát.
Như vậy, so với mô hình phòng xử án đối với
vụ án hình sự người dưới 18 tuổi ban hành kèm theo
Công văn 88/TANDTC-PC ngày 01/4/2016 thì có nhiều
vị trí được thay đổi.
Xem chi tiết tại Mục 2.3 Phụ lục số 01 ban hành

Ban Pháp chế & Quan hệ công chúng

Bản tin Pháp chế
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kèm theo Thông tư 01/2017/TT-TANDTC
Hiệu lực thi hành: 01/01/2018

- Đối với các phiên tòa xét xử, giải quyết các vụ
việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa

Quy chế tổ chức phiên tòa

N

gày 28/07/2017, Chánh án Tòa án nhân dân
tối cao đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-TANDTC
ban hành quy chế tổ chức phiên tòa.

thành niên phải bảo đảm thân thiện, phù hợp và bảo
đảm lợi ích tốt nhất cho người dưới 18 tuổi.
Hiệu lực thi hành: Thông tư 02/2017/TTTANDTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và thay thế
Thông tư 01/2014/TT-CA ngày 28/4/2014.

Theo đó, nguyên tắc tổ chức phiên tòa có một
số điểm mới đáng chú ý như sau:
- Phiên tòa được tổ chức công khai, trừ một số
trường hợp theo yêu cầu chính đáng của đương sự, bị
cáo thì Tòa án có thể xét xử kín như: giữ bí mật nghề
nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật của cá nhân, gia đình;
- Phiên tòa phải được tiến hành đúng thời gian, địa
điểm và thành phần những người tiến hành tố tụng, người
tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử;
- Trong trường hợp hoãn phiên tòa thì thời gian,
địa điểm mở lại phiên tòa phải ghi rõ trong giấy báo mở
lại phiên tòa;

CÁC VẤN ĐỀ VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN ĐỐI VỚI GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA NGƯỜI NỘI BỘ THEO THÔNG TƯ 155/2015/TT-BTC
Để chuẩn bị cho hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam dưới hình thức công
ty cổ phần, Ban PC&QHCC xin giới thiệu loạt bài liên quan đến các vấn đề pháp lý của công ty cổ
phần, trong đó bài đầu tiên xin giới thiệu về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
đối với giao dịch người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo thông tư 155/2015/TT-BTC.
Thông tư 155/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2016, trong đó có hướng dẫn khá cụ thể về
công bố thông tin (CBTT) giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan trên thị trường chứng
khoán nhưng tình trạng cổ đông nội bộ, người có liên quan vi phạm quy định về CBTT diễn ra khá
phổ biến, vậy để tránh gặp phải tình trạng trên, cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty đại
chúng cần lưu ý những vấn đề gì?
Trước hết về khái niệm người nội bộ, người có liên quan:
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Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC Người nội bộ của Công ty đại
chúng là:
a) Thành viên Hội đồng quản trị;
b) Thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm toán nội bộ;
c) Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc hoặc các chức
danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; cá nhân giữ
chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định
tại Điều lệ công ty;
d) Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế
toán;
đ) Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.
Thông tư 155/2015/TT-BTC sửa đổi khái niệm “cổ đông nội bộ” thành “người nội bộ của công
ty đại chúng” do theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cổ đông phải nắm giữ cổ phần, vì thế những
chức danh như thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc… không nắm
giữ cổ phần không được coi là cổ đông nội bộ, khi họ mua vào chứng khoán, không phải thực hiện
báo cáo trước và sau giao dịch theo quy định về công bố thông tin đối với cổ đông nội bộ (Điều 28
Thông tư 52/2012/TT-BTC). Ngoài ra, Thông tư 155/2015/TT-BTC cũng bổ sung các chức danh như
người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin, thành viên Ban kiểm toán nội
bộ… vào khái niệm “người nội bộ của Công ty đại chúng”, đảm bảo thống nhất với quy định mới tại
Luật Doanh nghiệp 2014.
Đối với vấn đề khái niệm người có liên quan của người nội bộ, hiện có sự khác nhau giữa Luật
Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán vậy Doanh nghiệp phải áp dụng theo Luật nào? Tại Hội nghị tập
huấn các quy định mới hướng dẫn về CBTT, đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng
khoán diễn ra mới đây, đại diện của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) có giải thích: Khái
niệm này đang không đồng nhất giữa các luật, tuy nhiên theo nguyên tắc áp dụng luật, đối với lĩnh
vực Chứng khoán, khái niệm người có liên quan khi CBTT áp dụng theo quy định của luật chuyên
ngành là Luật Chứng khoán (khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán).
Tiếp theo là trách nhiệm của Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ trong
việc công bố thông tin liên quan đến giao dịch.
Theo Điều 28 Thông tư 155/2015/TT-BTC, người nội bộ phải thực hiện báo cáo giao dịch
UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán và tổ chức niêm yết trước và sau khi hoàn tất giao dịch như sau:
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1. Thông báo giao dịch cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu khi dự kiến giao dịch theo mẫu tại Phụ
lục 10, 11;
2. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/quyền mua cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo mẫu
tại Phụ lục 12, 13. Trường hợp không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết số lượng đã
đăng ký phải nêu rõ lý do không thực hiện hết/không thực hiện giao dịch. Trường hợp sau khi đăng
ký giao dịch, đối tượng đăng ký giao dịch không còn là người nội bộ của công ty đại chúng, người
nội bộ của quỹ đại chúng hoặc người có liên quan của các đối tượng này, đối tượng đăng ký giao dịch
vẫn phải thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
Đăng ký GD Bắt đầu GD

3 ngày
(1)

Kết thúc GD

Hoàn tất GD

Báo cáo KQ

Tối đa không quá 30 ngày

3 ngày

(2)

(3)

(1) Thông báo giáo dịch phải được gửi đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán trước ngày
thực hiện giao dịch dự kiến tối thiểu là 03 ngày làm việc. Thời hạn đăng ký giao dịch không được
quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch. Không được đồng thời đăng ký mua và bán cổ
phiếu/ quyền mua cổ phiếu… trong cùng một đợt đăng ký.
(2) Giao dịch chỉ được bắt đầu tiến hành sau 24 giờ kể từ khi có công bố thông tin từ Sở giao
dịch chứng khoán (trường hợp đã niêm yết đăng ký giao dịch).
(3) Kết quả giao dịch phải được báo cáo cho UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán trong vòng
03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất giao dịch (là ngày mà chứng khoán/tiền về tài khoản) hoặc thời
hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch (trường hợp không thực hiện được giao
dịch hoặc không thực hiện hết số lượng đã đăng ký). Người nội bộ và người có liên quan của người
nội bộ chỉ được đăng ký và thực hiện giao dịch tiếp theo khi đã báo cáo kết thúc đợt giao dịch trước
đó.
Trường hợp người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc người
có liên quan của các đối tượng này đồng thời là cổ đông lớn, nhà đầu tư sở hữu từ 5% trở lên chứng
chỉ quỹ đại chúng thì chỉ phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng đối với người nội bộ và
người có liên quan. Ngoài ra có 1 điểm mới của Thông tư 155/2015/TT-BTC như sau: đối với công
ty mẹ của công ty đại chúng hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại
chúng (công đoàn, đoàn thanh niên…) thực hiện giao dịch cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu
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chuyển đổi, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của công ty đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bố
thông tin như quy định đối với người nội bộ, vì vậy các tổ chức này cần lưu ý để công bố thông tin
cho đúng quy định.
Cuối cùng là Trách nhiệm của tổ chức phát hành
Theo khoản 7 Điều 28 Thông tư 155/2015/TT-BTC có quy định: Trong vòng 03 ngày làm việc
sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến giao dịch của cổ đông nội bộ, người có liên quan của cổ
đông nội bộ; công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.
Theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC, trách nhiệm chính công bố thông tin khi giao
dịch thuộc về người nội bộ và người có liên quan. Tuy nhiên người phụ trách công bố thông tin và
doanh nghiệp cần lưu ý những quy định này để phổ biến, hướng dẫn hỗ trợ người nội bộ và người có
liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định công bố thông tin, nâng cao tính công khai minh bạch của
doanh nghiệp trong mắt cộng đồng đầu tư, góp phần nâng cao uy tín hình ảnh doanh nghiệp.
Nguồn: Bản tin Tài chính tháng 06/2017 của FPT Securities.
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