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Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động
trong doanh nghiệp;
Nghị quyết 109/NQ-CP về phiên họp Chỉnh phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm
2018;
Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về
cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng;
Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước;
Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Quyết định 3038/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về phương án triển khai thực hiện Thị trường
bán buôn điện cạnh tranh năm 2019;
Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu
tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp
giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của TCTD, CNNHNN;
Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên
giới Việt Nam – Trung Quốc;
Quyết định 1564/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư số 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018
của Thống đốc Ngân hành nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TTNHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên
ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc
trách nhiệm của Bộ Công An;
Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội;
III. Danh mục văn bản quản lý nội bộ ban hành trong tháng 7 và tháng 8 năm 2018
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Lao động, Tiền lương

2. Thủ tục hành chính

- Nghị quyết 107/NQ-CP về chương trình hành động

- Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về

ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp

cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây

hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền

dựng;

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp;

- Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê
duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra

- Thông báo 3238/TB-LĐTBXH về việc nghỉ lễ, tết

chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và

và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh

người lao động của các cơ quan hành chính, sự

thuộc trách nhiệm của Bộ Công An.

nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
3. An toàn – Sản xuất

4. Thương mại

Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, đảm

Quyết định 3038/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

về phương án triển khai thực hiện Thị trường bán
buôn điện cạnh tranh năm 2019.

5. Doanh nghiệp

6. Tài chính ngân hàng
- Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Thông tư quy định về việc

- Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-

cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động
ngoại hối của TCTD, CNNHNN;

CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh

- Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về

nghiệp;

quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại

- Thông tư 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số

biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn

- Quyết định 1564/QĐ-NHNN về việc đính chính

nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn,

Thông tư số 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018

tài sản tại doanh nghiệp.

của Thống đốc Ngân hành nhà nước sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TTNHNN ngày 20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ
lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
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ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Nghị quyết của Chính phủ về cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công
chức, viên chức, LLVT và người lao động
trong doanh nghiệp
Ngày 16/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị
quyết số 107/NQ-CP về chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành
Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền
lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực
lượng vũ Trang và người lao động trong doanh
nghiệp
Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
các nội dung cải cách chính sách tiền lương gồm:
- Bộ nội vụ:
+ Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định
chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên
chức và lực lượng vũ trang (thay thế Nghị định
số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 và các văn bản
liên quan), hoàn thành trong quý III năm 2020;
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Ngoài ra, để thực hiện chính sách cải cách tiền
lương, Chính phủ triển khai thực hiện một số nội dung
khác như:
- Sửa đổi luật BHXH về đóng, hưởng BHXH khi
thực hiện mức lương tối thiếu theo giờ;
- Sửa đổi Luật doanh Nghiệp 2014, Luật quản lý
vốn tài sản nhà nước theo hướng doanh nghiệp nhà
nước gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh
nghiệp có vốn chi phối của nhà nước...
Xem thêm chi tại Nghị quyết 107/NQ-CP ngày
16/8/2018 tại đường link: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-107-NQ-CP-2018Chuong-trinh-thuc-hien-Nghi-quyet-27-NQ-TW-vechinh-sach-tien-luong-391345.aspx
Hiệu lực: 16/8/2018

Thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019
Ngày 06/8/2018, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội đã có Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH về
việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động của các cơ quan hành
chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó:

+ Ban hành theo thẩm quyền các văn bản
hướng dẫn và tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyển
xếp lương cũ sang lương mới..., hoàn thành trong quý
IV năm 2020.
- Bộ lao động - Thương binh và xã hội: Xây
dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), trình Quốc hội
cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và trình Quốc
hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), trong đó
tập trung hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu theo
tháng và theo giờ.

- Dịp Tết Dương lịch nghỉ liền 04 ngày: từ thứ
Bảy, ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba, ngày
01/01/2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 05/01/2019.
- Dịp Tết Âm lịch nghỉ liền 09 ngày: từ thứ Bảy,
ngày 02/02/2019 đến hết Chủ nhật, ngày 10/02/2019.
- Dịp lễ 30/4 và 01/5 nghỉ liền 05 ngày: từ thứ
bảy, ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2019;
đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 04/5/2019.
Ngoài ra, theo Luật định thì dịp Giỗ Tổ Hùng
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Vương, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ liền 03 ngày
từ thứ Bảy, ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai, ngày
15/4/2019.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố
định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào
chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch
nghỉ cho phù hợp.
Như vậy, dịp lễ, tết cán bộ công chức được
nghỉ 21 ngày.
Xem chi tiết tại Thông báo số 3238/TBLĐTBXH tại đường link: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-bao-3238-TBLDTBXH-2018-ve-nghi-le-Tet-doi-voi-can-bo-congchuc-vien-chuc-2019-389677.aspx
Hiệu lực: 06/8/2018

Nghị quyết của Chính phủ về giải
pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về
chính sách đầu tư, xây dựng

Ngày 25/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị
quyết số 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế,
chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng
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xây dựng;
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất
kịp thời trong quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức
thực hiện pháp luật;
- Củng cố bộ máy, tổ chức, nâng cao tinh thần
trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu
tư xây dựng;
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về đầu tư xây dựng; kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành
pháp luật.
Xem chi tiết tại Nghị quyết 110/NQ-CP ngày
25/8/2018
theo
đường
link:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet110-NQ-CP-2018-thao-go-kho-khan-chinh-sach-lienquan-den-dau-tu-xay-dung-391930.aspx
Hiệu lực thi hành: 25/8/2018

Quyết định của Bộ Công An về đơn giản
hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Ngày 15/8/2018, Bộ Công An đã ban hành
Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt
phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành
đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu và đơn giản hóa, cắt
giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ
Công An.
1. Theo đó, có 48 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc
lĩnh vực PCCC được loại bỏ khỏi danh mục kiểm tra
chuyên ngành (Phụ lục I) và 12 loại sản phẩm, hàng hóa
thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
loại bỏ khỏi danh mục kiểm tra chuyên ngành (Phụ lục
II).
2. Ngoài ra, Bộ Công an còn thống kê ngành ngề
kinh doanh có điều kiện và phương án cắt giảm như sau:

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Thủ
trưởng cơ quan, tổ chức chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực
hiện có hiệu quả 04 giải pháp sau:
- Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây
dựng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cải cách thủ tục
hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh,
tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư

Lưu hành nội bộ

2.1. Theo Thống kê của Bộ Công an hiện nay có
34 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện với 138
điều kiện về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an được quy định tại
các văn bản sau:
- Nghị định 66/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của
Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần
mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị (quy
định 01 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh với 04 điều kiện
về an ninh, trật tự).
- Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của

Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông
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Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với
một số ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (quy
định 24 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh với 97 điều kiện
về an ninh, trật tự (trong đó có 03 điều kiện chung đối với
24 ngành, nghề; 01 điều kiện chung đối với 13 ngành,
nghề)).
- Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (quy định 05
ngành, nghề đầu tư, kinh doanh với 18 điều kiện về
phòng cháy, chữa cháy).
- Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công
cụ hỗ trợ (quy định 04 ngành, nghề đầu tư, kinh doanh
với 19 điều kiện về an ninh, trật tự).
2.2. Phương án đơn giản hóa:
- Giữ nguyên các điều kiện về an ninh, trật tự
được quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, Nghị định
66/2017/NĐ-CP, Nghị định 79/2018/NĐ-CP. Tỉ lệ cắt
giảm 0%.
- Nội dung đơn giản hóa các điều kiện để kinh
doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy tại Nghị định
79/2014/NĐ-CP: Số lượng điều kiện về phòng cháy,
chữa cháy được cắt giảm, đơn giản hoá: 05/18 điều kiện
đối 05 ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa
cháy. Tỉ lệ cắt giảm, đơn giản hóa: 27,78%.
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Chỉ thị về tăng cường quản lý, đảm bảo
an toàn đập, hồ chứa nước

Ngày 07/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban
hành chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường quản lý,
đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.
Theo đó, Thủ tướng Chính nhủ yêu cầu các Bộ:
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), Công
Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đập, hồ chứa
nước triển khai thực hiện ngay các công việc chủ yếu
sau đây:
1. Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương theo chức
năng quản lý nhà nước được giao thành lập ngay các
đoàn công tác phối hợp với các địa phương kiểm tra
các đập, hồ chứa nước có quy mô lớn, các đập có nguy
cơ mất an toàn, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp
bách để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động xây dựng
phương án ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an
toàn cho đập và vùng hạ du.
2. Rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn
về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; rà soát, quy định
chặt chẽ về năng lực của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và
nhà thầu thi công đập, hồ chứa nước để nâng cao chất
lượng công trình;
3. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng
công tác quy hoạch, rà soát các dự án đập, hồ chứa
nước chưa triển khai xây dựng, kiên quyết dừng thực
hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi
trường, xã hội, không đảm bảo phát triển bền vững.
4. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ
năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa
nước, đặc biệt là đối với các đập, hồ chứa thủy lợi vừa
và nhỏ, các đập, hồ chứa thủy điện do tư nhân đầu tư,
quản lý; thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, tập
huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận
hành hồ chứa.

Xem chi tiết tại Quyết định số 4513/QĐ-BCAV03 tại đường link: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4513-QD-BCA-V03-2018kiem-tra-chuyen-nganh-hang-hoa-xuat-nhap-khau390961.aspx
Hiệu lực: 15/8/2018

Lưu hành nội bộ

5. Rà soát, chấn chỉnh việc kê khai đăng ký an
toàn đập; lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận
hành hồ chứa nước; lắp đặt thiết bị quan trắc công
trình, hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên
dùng trên lưu vực hồ chứa nước; lắp đặt hệ thống giám
sát vận hành hồ chứa, hệ thống thông tin cảnh báo an
toàn cho đập và vùng hạ du; lưu trữ hồ sơ, hệ thống cơ
sở dữ liệu; xây dựng quy trình vận hành cửa van, quy
trình bảo trì công trình; thực hiện cắm mốc chỉ giới xác

Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông

Bản tin Pháp chế
định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; xây dựng
phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai,
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho đập,
hồ chứa nước; thực hiện kiểm tra, kiểm định và kiểm
tra tính toán lại dòng chảy lũ, khả năng xả lũ của đập,
hồ chứa nước...
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thống điện và thị trường điện công bố trước biểu đồ huy
động dự kiến theo quy định thị trường điện.
+ Các nhà máy không tham gia thị trường điện
gồm: các nguồn điện nhập khẩu; các nhà máy điện sử
dụng năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt không phân biệt
mức công suất đặt, các nhà máy thủy điện có công suất
đặt từ 30 MW trở xuống không tham gia thị trường bán
buôn điện cạnh tranh: đơn vị vận hành hệ thống điện và
thị trường điện lập lịch và huy động các nhà máy điện này
theo quy định do Bộ Công Thương ban hành.
- Các đơn vị mua điện: 05 TCT điện lực và EVN.
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ.
2. Thị trường điện giao ngay:
- Chu kỳ giao dịch: 01 giờ.
- Chu kỳ Thanh toán: 01 tháng.
- Cơ chế chào giá và huy động các NMĐ: Theo
quy định vận hành thị trường bán buôn điện.

Xem chi tiết tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày
07/8/2018
tại
đường
link:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moitruong/Chi-thi-22-CT-TTg-2018-tang-cuong-quan-lydam-bao-an-toan-dap-ho-chua-nuoc-390182.aspx
Hiệu lực thi hành: 07/8/2018

Quyết định của Bộ Công Thương về thực
hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh
năm 2019
Ngày 24/8/2018, Bộ Công Thương đã ban
hành Quyết định số 3038/QĐ-BCT về phương án triển
khai thực hiện Thị trường bán buôn điện cạnh tranh
năm 2019. Theo đó, có một số nội dung cần lưu ý như
sau:
1. Đối tượng tham gia thị trường điện gồm:
- Các đơn vị bán điện:

- Giá thị trường điện: xác định theo quy định vận
hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
3. Cơ chế Thanh toán:
- Thanh toán trên thị trường giao ngay:
+ Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường
điện có trách nhiệm tính toán, công bố giá thị trường điện
giao ngay, các khoản thanh toán, các bảng kê thanh toán
thị trường điện giao ngay đối với các thành viên tham gia
thị trường điện theo quy định vận hành thị trường bán
buôn điện cạnh tranh.
+ Đơn vị phát điện, đơn vị mua điện có trách
nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xác nhận các bản kê Thanh
toán và thực hiện Thanh toán thị trường điện giao ngay
theo quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh
tranh.
- Thanh toán hợp đồng: Thực hiện theo hợp đồng
đã ký kết giữa đơn vị bán điẹn và đơn vị mua điện.
Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 3038/QĐBCT ngày 24/8/2018.

+ Đơn vị sở hữu nhà máy điện có công suất đặt
trên 30MW trực tiếp tham gia thị trường điện..
+ Các nhà máy điện đầu tư theo hình thức BOT
và các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu tham gia
thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2019 theo hình
thức: EVN tính toán và chuyển giao đơn vị vận hành hệ
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Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh
nghiệp
Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị
Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông

Bản tin Pháp chế
định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh
nghiệp.
Theo đó, Doanh nghiệp không bắt buộc phải
đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp,
thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị
quyết, quyết định, biên bản trong hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp.
- Đối với trường hợp người thành lập doanh
nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá
nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký
doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy
quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ
chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này,
kèm theo:
+ Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ
giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp
và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến
đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó
cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến
đăng ký doanh nghiệp; hoặc
+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp
luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng
ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải
công chứng, chứng thực.

Ngoài ra, Nghị định này còn có những điểm mới
quan trọng khác, như là:
+ Sửa quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
đối với công ty TNHH MTV: Bỏ thành phần bản sao
Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu
công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ
chức.
+ Sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký thay
đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp: bổ sung nội dung
quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung
được sửa đổi trong điều lệ công ty đối với trường hợp
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tăng vốn điều lệ; đồng thời bổ sung phương án xử lý
trong trường hợp thành viên, cổ đông bị chết, mất tích,
vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị mất hoặc
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên
vào danh sách vào khoản 5 Điều 44.
+ Sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về
đăng ký doanh nghiệp.
+ Bổ sung nội dung hướng dẫn đăng ký doanh
nghiệp trong trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
Xem chi tiết tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP tại
đường link sau: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-108-2018-ND-CP-suadoi-Nghi-dinh-78-2015-ND-CP-ve-dang-ky-doanhnghiep-391873.aspx
Hiệu lực thi hành: 10/10/2018

Quy định mới về đầu tư vốn nhà
nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử
dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ngày 16/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành
Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 2019/2015/TT-BTC ngày
31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về đầu tư vốn
nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn,
tài sản tại doanh nghiệp.
Theo đó Thông tư 59/2018/TT-BTC bổ sung
quy định “Ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại doanh
nghiệp”. Cụ thể, doanh nghiệp nhà nước đang hoạt
động thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại doanh
nghiệp trong các trường hợp sau: Đối với doanh nghiệp
thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ: Cơ quan đại diện
chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế hoạt động của
doanh nghiệp, sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động
của doanh nghiệp, nguyên tắc xác định vốn điều lệ của
doanh nghiệp nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều
19 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP để xác định vốn điều
lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử
lý giá trị vốn điều lệ giảm.
Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính
phủ về xử lý giá trị vốn điều lệ giảm, cơ quan đại diện
chủ sở hữu quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ cho
doanh nghiệp.
Trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ mà
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Bản tin Pháp chế
phát sinh phần chênh lệch vốn đầu tư của chủ sở hữu
lớn hơn vốn điều lệ điều chỉnh giảm thì xử lý như sau:
Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thông báo
và yêu cầu doanh nghiệp nộp phần chênh lệch này về
Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp trong thời
hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại
diện chủ sở hữu về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ.
Doanh nghiệp nhà nước hạch toán giảm vốn
đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở vốn điều lệ đã được
xác định lại.
Các trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ
của doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động nêu trên,
doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay
đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong giấy đăng
ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
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Giá sàn làm cơ sở để xác định giá thanh toán khi giao
dịch ngoài sàn là giá sàn xác định theo quy chế giao
dịch của Sở Giao dịch chứng khoán.
- Trường hợp chủ sở hữu vốn đã đầu tư vốn tại
các doanh nghiệp nhưng không thuộc ngành, lĩnh vực
cần tiếp tục đầu tư thêm vốn hoặc phải chuyển nhượng
vốn theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà
nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quá trình thực
hiện chuyển nhượng vốn có nhận được quyền mua cổ
phần (tại công ty cổ phần) và quyền góp vốn (tại công
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) theo quy
định của Luật Doanh nghiệp thì chủ sở hữu vốn xem
xét, quyết định chuyển nhượng quyền mua cổ phần và
quyền góp vốn của mình cho tổ chức, cá nhân khác
theo quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định số
32/2018/NĐ-CP.
Xem chi tiết tại Thông tư 59/2018/TT-BTC theo
đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Thong-tu-59-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu219-2015-TT-BTC-von-nha-nuoc-dau-tu-doanhnghiep-391002.aspx
Hiệu lực thi hành: 01/9/2018

Bên cạnh đó, Thông tư 59/2018/TT-BTC cũng
sửa đổi, bổ sung nội dung “Chuyển nhượng vốn nhà
nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước, quyền mua cổ
phần, quyền góp vốn đầu tư tại công ty cổ phần, công
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên” như sau:
- Khi thay đổi giữa các phương thức chuyển
nhượng (đấu giá công khai, chào bán cạnh tranh, thỏa
thuận) để thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước, vốn
của doanh nghiệp nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo
quy định, chủ sở hữu không phải xây dựng lại phương
án chuyển nhượng vốn nhưng phải xác định lại giá khởi
điểm nếu chứng thư thẩm định giá đã quá thời hạn.
Trường hợp có thay đổi thông tin khi thay đổi
giữa các phương thức chuyển nhượng trên, chủ sở
hữu có trách nhiệm công bố thông tin bổ sung (nếu có).
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Quy định mới về việc cấp giấy phép,
mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại
hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài
Ngày 14/8/2018, Ngân hàng nhà nước Việt
Nam đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-NHNN
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy
định về việc cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và
hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài
Theo đó, điều kiện đối với cổ đông sáng lập
(CĐSL) khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động của
ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) được sửa
đổi, bổ sung như sau:
- Các CĐSL phải cùng nhau sở hữu tối thiểu
50% vốn điều lệ khi thành lập NHTMCP, trong đó CĐSL
là pháp nhân phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng
số cổ phần của các CĐSL (Quy định mới này đồng
nghĩa với việc các CĐSL phải luôn duy trì tỉ lệ trên chứ
không chỉ là trong 05 năm kể từ ngày cấp giấy phép
như hiện hành).
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khẩu phụ, lối mở biên giới và nộp vào tài khoản thanh
toán mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.
Lưu ý, nguồn thu tiền mặt từ mỗi hợp đồng này
chỉ được nộp vào 01 tài khoản thanh toán (bằng VND
hoặc CNY) mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới.
Khi nộp tiền mặt vào tài khoản, thương nhân
phải xuất trình chứng từ và chịu trách nhiệm về tính xác
thực của các loại giấy tờ đó.

Ngoài ra, Thông tư 17/2018/TT-NHNN cũng bãi
bỏ các quy định sau đối với cổ đông sáng lập:
+ Phải có khả năng về tài chính để góp vốn
thành lập ngân hàng thương mại cổ phần;
+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp
của nguồn vốn góp;
+ Cam kết hỗ trợ NHTMCP về tài chính để giải
quyết khó khăn trong trường hợp NHTMCP khó khăn
về vốn hoặc khả năng thanh khoản;
+ Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức.
Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-NHNN tại
đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-teNgan-hang/Thong-tu-17-2018-TT-NHNN-sua-doiThong-tu-ve-cap-Giay-phep-mang-luoi-hoat-dong-tochuc-tin-dung-390928.aspx
Hiệu lực thi hành: 01/10/2018

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với
các hoạt động thương mại biên giới Việt
Nam – Trung Quốc
Ngày 28/8/2018, Ngân hành nhà nước đã ban
hành Thông tư số 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về
quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên
giới Việt Nam – Trung Quốc
Theo đó, đồng tiền thanh toán trong hoạt động
mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt
Nam - Trung Quốc của thương nhân là ngoại tệ tự do
chuyển đổi, VND hoặc CNY.
Phương thức thanh toán bao gồm thanh toán
qua ngân hàng, bằng VND hoặc CNY tiền mặt.
Thương nhân Việt Nam được thu VND tiền mặt
hoặc CNY tiền mặt từ việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa
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Xem chi tiết tại Thông tư số 19/2018/TT-NHNN
tại đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tiente-Ngan-hang/Thong-tu-19-2018-TT-NHNN-quan-lyngoai-hoi-hoat-dong-thuong-mai-bien-gioi-Viet-NamTrung-Quoc-392543.aspx
Hiệu lực: 12/10/2018 và thay thế Quyết định số
689/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh
toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại
khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt
Nam và Trung Quốc hết hiệu lực thi hành.

Quyết định đính chính Thông tư
16/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN
Ngày 03/8/2018, Ngân hàng nhà nước đã ban
hành Quyết định số 1564/QĐ-NHNN vê việc đính chính
Thông tư số 16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018 của
Thống đốc ngân hành nhà nước sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày
20/11/2014 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an
toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài
Theo đó, khoản 3 Điều 1 Thông tư số
16/2018/TT-NHNN được đính chính như sau:
Cụm từ “duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30
ngày đối với đồng Việt Nam (bao gồm đồng Việt Nam
và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang
đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định tại điểm a khoản 25
Điều 3 Thông tư này)” thành cụm từ “duy trì tỷ lệ khả
năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam”.
Xem chi tiết Quyết định 1564/QĐ-NHNN tại
đường link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-teNgan-hang/Quyet-dinh-1564-QD-NHNN-2018-dinhchinh-Thong-tu-16-2018-TT-NHNN-ty-le-an-toan-tochuc-tin-dung-389881.aspx
Hiệu lực thi hành: 03/8/2018
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DANH MỤC
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STT

Số văn bản

Trích yếu

Ngày ban
hành

Tình trạng
hiệu lực

1

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng
01/NQ-ĐHĐCĐ công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –
Công ty cổ phần

26/6/2018

Còn hiệu lực

2

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công
01/NQ-ĐHĐCĐ ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty
cổ phần

26/6/2018

Còn hiệu lực

23/QĐ-ĐLDK

Phân công công việc trong Ban Tổng
giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam – Công ty cổ phần

05/7/2018

Còn hiệu lực

4

26/QĐ-ĐLDK

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Văn phòng và các Ban chức năng
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt
Nam – Công ty cổ phần

05/7/2018

Còn hiệu lực

5

117/QĐ-ĐLDK

Quy định chấm công của cơ quan
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt
Nam – Công ty cổ phần

27/7/2018

Còn hiệu lực

118/QĐ-ĐLDK

Quy định chấm điểm thực hiện Nội quy
lao động của cơ quan Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty
cổ phần

27/7/2018

Còn hiệu lực

7

195/QĐ-ĐLDK

Ban hành chức năng, nhiệm vụ của
Ban Kiếm soát nội bộ Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty
cổ phần

07/8/2018

Còn hiệu lực

8

158/QĐ-ĐLDK

Quy chế ban hành văn bản quản lý nội
bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Việt Nam – Công ty cổ phần

02/8/2018

Còn hiệu lực

9

256/QĐ-ĐLDK

Quy chế công bố thông tin của Tổng
công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –
Công ty cổ phần

09/8/2018

Còn hiệu lực

10

261/QĐ-ĐLDK

Quy chế đánh giá hoàn thành nhiệm vụ
kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng
năm của các đơn vị thành viên Tổng
công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –
Công ty cổ phần

11

262/QĐ-ĐLDK

Nội quy sử dụng điện trong cơ quan
văn phòng Tổng công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam – Công ty cổ phần

3

6
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263/QĐ-ĐLDK

Nội quy phòng cháy, chữa cháy trong
cơ quan văn phòng Tổng công ty Điện
lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ
phần

09/8/2018

Còn hiệu lực

13

266/QĐ-ĐLDK

Quy chế trả lương cho cán bộ, công
nhân viên Công ty mẹ - Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty
cổ phần

09/8/2018

Còn hiệu lực

14

272/QĐ-ĐLDK

Quy chế tổ chức và hoạt động Website
của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt
Nam – Công ty cổ phần

10/8/2018

Còn hiệu lực

15

275/QĐ-ĐLDK

Quy chế công tác văn thư của cơ quan
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt
Nam – Công ty cổ phần

13/8/2018

Còn hiệu lực

16

276/QĐ-ĐLDK

Quy chế công tác lưu trữ của Tổng
công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –
Công ty cổ phần

13/8/2018

Còn hiệu lực

17

317/QĐ-ĐLDK

Chính sách an toàn thông tin mạng PV
Power

17/8/2018

Còn hiệu lực

18

337/QĐ-ĐLDK

Quy trình thoái vốn của Tổng công ty
Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty
cổ phần

21/8/2018

Còn hiệu lực

338/QĐ-ĐLDK

Quy trình giám sát và đánh giá dự án
đầu tư của Tổng công ty Điện lực Dầu
khí Việt Nam – Công ty cổ phần

21/8/2018

Còn hiệu lực

12

19
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