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Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của
đại diện chủ sở hữu Nhà nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội Vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và
yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.
Quyết định 281/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành khung giá phát điện năm
2019.
Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi
hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021.
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Đầu Tư - Thương Mại

Quyết định 281/QĐ-BCT của Bộ Công
Thương về việc ban hành khung giá phát điện
năm 2019
Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18
tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân,
tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

2. Doanh Nghiệp

Nghị định số 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy
định việc thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện
chủ sở hữu nhà nước theo quy định của Luật quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp.
Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội Vụ quy
định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu
bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật
Bảo vệ bí mật Nhà nước

3. Tài Chính – Ngân Hàng, Dân Sự

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về
họ, hụi, biêu, phường

Lưu hành nội bộ

4. Giao Thông

Nghị quyết 12/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng
cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống
ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021
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thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu
trữ điện tử

Quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở
hữu nhà nước tại doanh nghiệp
Ngày 30/1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 10/2019/NĐ-CP quy định việc thực hiện
quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà
nước theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn
nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp.
Cụ thể, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án
thành lập doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu
thực hiện các quyền, trách nhiệm về thành lập doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như sau:
- Quyết định thành lập doanh nghiệp, trừ trường hợp
thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định hồ sơ
đề nghị đầu tư vốn và thực hiện cấp vốn cho doanh
nghiệp;
- Ban hành điều lệ, bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội
đồng thành viên, Chủ tịch công ty, trừ trường hợp thuộc
thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định về quyền, trách
nhiệm của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh

Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu:
- Không lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông
tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trên các thiết bị kết
nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn
thông;
- Không chuyển mục đích sử dụng các thiết bị đã lưu cơ
sở dữ liệu tài liệu lưu trữ có chứa thông tin thuộc phạm
vi bí mật Nhà nước khi chưa loại bỏ triệt để cơ sở dữ
liệu tài liệu lưu trữ;
- Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ phải được sao lưu ít nhất
02 bộ, mỗi bộ trên 01 phương tiện lưu trữ độc lập. Việc
sao lưu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an
toàn;
Hiệu lực thi hành: từ ngày 10/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-02-2019-TT-BNV-tieuchuan-du-lieu-thong-tin-dau-vao-406241.aspx

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ
tướng Chính phủ quyết định thành lập;…
Hiệu lực thi hành: từ ngày 15/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2019-ND-CP-thuchien-quyen-trach-nhiem-cua-co-quan-dai-dien-chu-so-

Hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển
người và tài sản tái định cư

huu-nha-nuoc-317214.aspx

Không lưu tài liệu bí mật Nhà nước trên
thiết bị kết nối Internet
Ngày 24/1/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư
số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu

Lưu hành nội bộ

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định 06/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày
18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách
đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy
điện.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định
64/2014/QĐ-TTg như sau:

Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông

Bản tin Pháp chế

5

“1. Hộ tái định cư chuyển đến điểm tái định cư tập trung

Mức trần khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị

nông thôn được bồi thường về đất (đất ở, đất sản xuất)

gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng chung) áp

bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất

dụng cho các nhà máy nhiệt điện than như sau:

thu hồi theo quy hoạch tái định cư quy định tại Điều 4

- Nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu có công suất tinh

của Quyết định này.”

1x600 MW: 1.896,05 đồng/kWh;

Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Nhà máy nhiệt điện than nhập khẩu có công suất tinh

“1. Đối với những nơi thuộc vùng ngập lòng hồ không

2x600 MW: 1.677,02 đồng/kWh.

thể di chuyển bằng thủ công hoặc bằng các phương tiện

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

vận chuyển khác, được hỗ trợ làm đường tạm để di

Hiệu lực thi hành: từ ngày 12/02/2019

chuyển người và tài sản. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy

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

mô thiết kế của đường tạm và các công trình trên tuyến

nghiep/quyet-dinh-281-qd-bct-bo-cong-thuong-170775-

vận dụng theo đường giao thông cấp VI trong TCVN

d1.html#noidung

4054-2005.”
Hiệu lực thi hành: từ ngày 20/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-06-2019-QD-TTg-suadoi-Quyet-dinh-64-2014-QD-TTg-ve-chinh-sach-dacthu-ve-di-dan-406492.aspx

Khung giá phát điện năm 2019

Nguyên tắc tổ chức của họ, hụi, biêu,
phường
Ngày 19/2/2019, Chính phủ ban hành Nghị
định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường.
Nghị định này quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi,

Ngày 12/02/2019, Bộ Công Thương đã ra Quyết

biêu, phường (sau đây gọi tắt là họ); điều kiện làm thành

định 281/QĐ-BCT ban hành khung giá phát điện năm

viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận

2019.

về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách
nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.
Theo đó, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của
dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để
được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá
20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá
trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.
Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều
chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản
1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì áp dụng mức lãi suất
giới hạn được điều chỉnh đó.
Theo đó, từ ngày 12/02/2019, mức trần của

khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế tài nguyên
nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền
khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng) áp
dụng cho các nhà máy thủy điện là 1.110 đồng/kWh.
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Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành
viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá
lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định
này thì mức lãi suất không có hiệu lực.
Hiệu lực thi hành: từ ngày 05/04/2019
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Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/taichinh/nghi-dinh-19-2019-nd-cp-ve-ho-hui-bieu-phuong170756-d1.html#noidung

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn
giao thông và chống ùn tắc giao thông
Ngày 19/02/2019, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết 12/NQ-CP về việc tăng cường bảo đảm
trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông
giai đoạn 2019 – 2021.
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Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/giaothong/nghi-quyet-12-nq-cp-chinh-phu-170817d1.html#noidung

Rà soát quy định về bảo vệ bí mật Nhà
nước
Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ra
Quyết định 199/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển
khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.
Theo đó, việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước để sửa đổi, bổ
sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với
Luật sẽ được hoàn thành trong Quý I năm 2019. Công
tác này do các bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… thực hiện và báo
cáo cho Bộ Công an. Bộ Công an tổng hợp kết quả và
báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ.
Ngoài ra, Quyết định còn quy định một số nhiệm vụ khác
như: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và
văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng Thông tư ban
hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật

Theo đó nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được đặt ra là:
- Bộ Giao thông Vận tải:

Nhà nước…
Hiệu lực thi hành: từ ngày 19/02/2019.

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ

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

tầng giao thông đã được phê duyệt; khẩn trương đưa

quoc-gia/quyet-dinh-199-qd-ttg-2019-ke-hoach-thi-

tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông vào vận hành

hanh-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-170757-

thương mại và chuyển giao để Ủy ban nhân dân Thành

d1.html#noidung

phố Hà Nội quản lý;
+ Xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao
thông trên quốc lộ vào năm 2020; đưa ra lộ trình cụ thể
để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025,
giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào năm 2021;
- Bộ Y tế: Lập đề án tăng cường năng lực hoạt động cấp
cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và
Bệnh viện đa khoa cấp huyện trên toàn quốc, đảm bảo
khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian dưới 30 phút
sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp cứu…
Hiệu lực thi hành: Từ ngày 19/02/2019
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