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Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường
chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025".
Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán
tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ
chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày
20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy
hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Nghị định 25/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công
trình dầu khí trên đất liền.
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ngưng hiệu lực thi
hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 và Thông tư
09/2018/TT-BTNMT ngày 14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Thông tư 05/2019/TT-BCT của Bộ Công thương sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định
về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời.
Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.
Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo
đạc và bản đồ.
Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
và quy định giá bán điện.
Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54
Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục
công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi
- Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Đầu Tư - Thương Mại
Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

2. Doanh Nghiệp
Nghị định 25/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi

về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và

Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu

quy định giá bán điện.

khí trên đất liền.

Thông tư 05/2019/TT-BCT của Bộ Công thương

Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy

sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT quy định về
phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện

định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao
động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao

mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời.

động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực
hiện cho thuê lại lao động.

Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về

Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai
đoạn 2019 – 2030.

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới
hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

3. Tài Chính – Ngân Hàng

4. Địa Chính – Môi Trường

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây

chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm
2020 và định hướng đến năm 2025".

dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được
duyệt.

Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và

Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng

Môi trường về việc ngưng hiệu lực thi hành một số
quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày

dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán
tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày
14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ
chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy
định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày
20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường.
Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

quản lý nhà ở xã hội.
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- Doanh thu phí bảo hiểm bình quân GDP đến năm
2020 tối đa 3%, đến năm 2025 là 3,5%...
Ngoài ra, Quyết định còn quy định nguyên tắc, các giải
pháp cụ thể cơ cấu lại thị trường…

Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và
thị trường bảo hiểm.
Ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại
thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến

Hiệu lực thi hành: 28/02/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/chungkhoan/quyet-dinh-242-qd-ttg-2019-co-cau-lai-thi-truongchung-khoan-bao-hiem-den-2020-171102d1.html#noidung

năm 2020 và định hướng đến năm 2025". Theo đó,
Bộ Tài chính chỉ đạo xây dựng Luật chứng khoán sửa
đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sửa đổi Luật
kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành
theo hướng quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro.
-Triển khai thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt
Nam theo mô hình và lộ trình đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
-Thành lập Tổ điều hành thị trường chứng khoán.
-Ban hành Thông tư hướng dẫn về chứng khoán hóa các
khoản nợ.
-Hướng dẫn ngân hàng thương mại tham gia cung cấp
dịch vụ thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán
phái sinh.
-Tăng cường giám sát luồng vốn giữa thị trường chứng
khoán và thị trường tiền tệ, nguồn vốn đầu tư nước
ngoài, việc huy động vốn qua phát hành tiền ảo và tài
sản mã hóa.
-Tăng cường giám sát, kiểm tra đối với công ty đại
chúng, tổ chức phát hành chứng khoán, tổ chức kinh
doanh chứng khoán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân
vi phạm các quy định của Pháp luật.
Mục tiêu năm 2020, 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân
thọ.
Theo đó, mục tiêu đối với thị trường bảo hiểm được phê
duyệt là:
- Tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số
tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn
chủ sở hữu, tổng doanh thu tăng bình quân 20% đến
năm 2020 và 15%/năm từ năm 2021 đến năm 2025.
- Đến năm 2020 có 11% dân số tham gia bảo hiểm nhân
thọ và năm 2025 là 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân
thọ;

Lưu hành nội bộ

Thời hạn đề nghị tra soát tài khoản
thanh toán tối thiểu là 60 ngày
Ngày 28/02/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban
hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng
dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ
chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Theo đó, bổ sung quy định về xử lý, tra soát khiếu nại
trong sử dụng tài khoản thanh toán như sau:
Ngân hành, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách
nhiệm tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách
hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, đảm
bảo tuân thủ các nguyên tắc:
- Áp dụng tối thiểu 02 hình thức tiếp nhận thông tin, tra
soát khiếu nại bao gồm: tổng đài điện thoại (có ghi âm),
qua các điểm giao dịch của ngân hàng, chi nhánh ngân
hàng;
- Xây dựng mẫu giấy đề nghị tra soát, khiếu nại để khách
hàng sử dụng khi đề nghị tra soát, khiếu nại. Trường hợp
tiếp nhận qua tổng đài thì ngân hàng phải yêu cầu khách
hàng bổ sung mẫu này trong thời hạn theo quy định. Việc
ủy quyền khiếu nại, yêu cầu tra soát tài khoản thanh toán
được thực hiện theo quy định ủy quyền của pháp luật.
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- Thời hạn khách hàng được quyền đề nghị tra soát
khiếu nại do ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài quy định nhưng tối thiểu là 60 ngày kể
từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
Ngoài ra, Thông tư còn sửa đổi, bổ sung một số quy định
về đóng tài khoản thanh toán, hợp đồng mở, sử dụng tài
khoản thanh toán…
Hiệu lực thi hành: 05/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/taichinh/thong-tu-02-2019-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuocviet-nam-171060-d1.html#noidung

Lãi suất cho vay ưu đãi trong lĩnh vực
phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
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Uỷ ban nhân dân rà soát, cắt bỏ một số
thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng
Ngày 01/03/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ
thị 05/CT-TTg về việc tăng cường chấn chỉnh công
tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị
theo quy hoạch được duyệt.
Theo đó, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương như sau:
- Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động
đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;
- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo
lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng
lực;
- Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy
định của pháp luật;

mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng
do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định

- Lâp, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô
thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng

100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về
phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

xã hội…
Ngoài ra, Chỉ thị còn nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan,

Lãi suất vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội là 5%/năm.

ban ngành khác như: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 255/QĐTTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín

tư, Bộ Tài chính…
Cũng tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu sẽ sửa đổi Luật

dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định
100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về

Nhà ở, Luật Xây dựng để loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn.
Hiệu lực thi hành: 01/03/2019

phát triển và quản lý nhà ở xã hội ngày 04/03/2019.
Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/xaydung/chi-thi-05-ct-ttg-thu-tuong-chinh-phu-171031-

dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối

d1.html#noidung

với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê
mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa
nhà để ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 của Chính phủ là 5%/năm.
Hiệu lực thi hành: 04/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/dat-

An toàn công trình dầu khí trên đất liền.
Ngày 07/03/2019, Chính phủ ban hành Nghị định
25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về
an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

dai/quyet-dinh-255-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-171146-

Theo đó: Sửa đổi danh mục Công trình khí trên đất liền:

d1.html#taive

Công trình khí trên đất liền bao gồm: Công trình xuất
nhập, xử lý, chế biến, vận chuyển, tồn chứa, phân phối
khí và các sản phẩm khí (bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng
(LPG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa
lỏng (LNG), các loại khí được tách ra trong quá trình xử
lý, chế biến dầu mỏ hay khí dầu mỏ và các sản phẩm
khác)”.
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- Bổ sung phạm vi xác định các mức rủi ro, mức rủi ro
chấp nhận được, đối tượng được bảo vệ khỏi rủi ro.

trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi
trường

- Bổ sung điều khoản xác định khoảng cách an toàn; thiết
bị công nghệ có nguy cơ cháy nổ.

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành một số quy định sau:
- Điều 2 Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư

- Sửa đổi phân loại Kho tồn chứa khí hóa lỏng và các

09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc

sản phẩm khí hóa lỏng dưới áp suất.
- Sửa đổi phân cấp đường ống vận chuyển khí và các

gia về môi trường.
- Quy định trách nhiệm kiểm tra Nhà nước đối với chất

sản phẩm khí theo áp suất vận hành tối đa cho phép.
- Sửa đổi phân loại Trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm

lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra (Sở Tài
nguyên và Môi trường) nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất

phân phối khí theo áp suất vận hành tối đa cho phép.
- Sửa đổi cơ sở để xác định khoảng cách an toàn đối với

sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban

nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các

hành kèm theo Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và Thông

sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất nhập khí và các sản
phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng,

tư 09/2018/TT-BTNMT, cụ thể:
+ Mục 1.3.6 Phần 1 QCVN 31:2018/BTNMT; QCVN

nhận thoi.
- Sửa đổi quy định về khoảng cách an toàn đối với kho,

32:2018/BTNMT;
66:2018/BTNMT;

bến cảng, cầu cảng xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu
mỏ.

+ Mục 1.3.5 Phần 1 QCVN 65:2018/BTNMT; QCVN
67:2018/BTNMT…

- Các vấn đề liên quan đến Biện pháp bảo đảm an toàn

Nội dung này có đề cập đến Thông tư 41/2015/TT-

các công trình dầu khí cũng được sửa đổi theo hướng
mở rộng và chi tiết: độ sâu tối thiểu của đường ống đặt

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu

ngầm đối với đường ống cấp 1 đến cấp 3 là 1m, đối với
đường ống đặt ngầm còn lại là 0,6 m tính từ mặt bằng

sản xuất.
Hiệu lực thi hành: 08/03/2019

hoàn thiện tới đỉnh ống và phù hợp với các quy định hiện
hành.

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/tainguyen/thong-tu-01-2019-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-

- Các hoạt động không được thực hiện trong khoảng

moi-truong-171168-d1.html#noidung

QCVN:33:2018/BTNMT;

cách an toàn các công trình dầu khí được sửa đổi theo
hướng mở rông phạm vi : các hoạt động gây cháy nổ,
trồng cây, thải các chất ăn mòn, tổ chức hội họp đông
người, neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải,
đánh bắt thủy hải sản,….
Hiệu lực thi hành: 22/04/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-25-2019-ND-CPsua-doi-Nghi-dinh-13-2011-ND-CP-an-toan-cong-trinhdau-khi-tren-dat-lien-408732.aspx?tab=2

Ngưng hiệu lực thi hành một số quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Thông tư 01/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc ngưng hiệu lực thi hành một số
quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT ngày
14/09/2018 và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ngày
14/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi
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Quy định về phát triển Dự án điện mặt

Chương trình quốc gia về sử dụng

trời

năng lượng tiết kiệm

Thông tư 05/2019/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công
thương ban hành sửa đổi Thông tư 16/2017/TT-BCT

Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng

quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán
điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời.

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 –
2030.

Theo đó, giá mua bán điện của dự án điện mặt trời mái
nhà được sửa đổi như sau:

Đến 2025, 70% KCN áp dụng giải pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm.

Trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện là

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm

2.086 đồng/kwh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng,
tương đương với 9,35 UScents/kwh).

và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 đã được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ngày 13/03/2019 tại Quyết định

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, giá mua bán điện trên
được điều chỉnh theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam

280/QĐ-TTg.
Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025, đạt mức tiết

so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công
bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

kiệm năng lượng 5 – 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn
quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025; giảm

Bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các

mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%; 70% khu

dự án điện mặt trời trên mái nhà (Phụ lục 1 của Thông
tư).

công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp
dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu

Bãi bỏ khoản 2, điều 18 và Phụ lục 3 của Thông tư số
16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 quy định về phát triển

quả; 80% công trình xây dựng được chứng nhận công
trình xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…

dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các
dự án điện mặt trời.
Hiệu lực thi hành: 25/04/2019

Đồng thời, sẽ thí điểm thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua xã hội hóa,

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2019-TT-BCT-sua-doi-

nước.
Chương trình được thực hiện từ năm 2019 đến năm

Thong-tu-16-2017-TT-BCT-quy-dinh-phat-trien-du-andien-mat-troi-408854.aspx?tab=3

2030 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.400 tỷ đồng.
Trong đó, kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách

tài trợ và hợp tác của cá nhân, tổ chức trong và ngoài

Trung ương khoảng 600 tỷ đồng; nguồn viện trợ không
hoàn lại khoảng 1.600 tỷ đồng; vốn vay ODA, vốn vay
ưu đãi khoảng 2.200 tỷ đồng.
Hiệu lực thi hành: 13/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-280-QD-TTg2019-phe-duyet-Chuong-trinh-quoc-gia-ve-su-dungnang-luong-tiet-kiem-409129.aspx
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Quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ
Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.
Dữ liệu địa giới hành chính phải được cập nhật ngay khi
có thay đổi.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2019/NĐ-CP về
việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và
bản đồngày 13/03/2019.
Theo đó, chu kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc
gia là khoảng thời gian tối đa giữa hai lần cập nhật dữ
liệu theo quy định như sau:
- Trong thời gian không quá 05 năm, cơ sở dữ liệu nền
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- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, cấp điện áp từ
110 kV trở lên: Giờ bình thường là 1.536 đồng/kWh; Giờ
thấp điểm là 970 đồng/kWh; Giờ cao điểm là 2.759
đồng/kWh;
- Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp, bệnh
viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông: Cấp điện áp
từ 6 kV trở lên là 1.659 đồng/kWh; Cấp điện áp dưới 6
kV là 1.771 đồng/kWh;…
Hiệu lực thi hành: 20/03/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-648-QD-BCT2019-dieu-chinh-muc-gia-ban-le-dien-binh-quan-vaquy-dinh-gia-ban-dien-409426.aspx

địa lý quốc gia phải được cập nhật định kỳ. Đối với cơ
sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ trung bình và tỷ lệ nhỏ
vùng biển Việt Nam được cập nhật không quá 07 năm;
- Dữ liệu giao thông, dữ liệu dân cư được cập nhật định
kỳ hàng năm;
- Cập nhật ngay đối với dữ liệu biên giới quốc gia, địa
giới hành chính được thực hiện khi có sự thay đổi;
- Cập nhật ngay đối với khu vực có sự thay đổi bất
thường phục vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,
khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu;
Hiệu lực thi hành: 01/05/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-27-2019-ND-CP-huongdan-Luat-Do-dac-va-ban-do-387695.aspx?tab=7

Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình
quân
Quyết định 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về
điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy
định giá bán điện
Từ 20/03, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44
đồng/kWh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định
648/QĐ-BCT về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình
quân và quy định giá bán điện ngày 20/03/2019.
Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh
(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Thời gian áp dụng
giá bán điện: Từ ngày 20/03/2019.

Quy định về việc cấp phép hoạt động
cho thuê lại lao động
Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao
động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao
động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực
hiện cho thuê lại lao động.
02 điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao
động
Theo đó, hai điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao
động bao gồm:
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực
hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều
kiện sau:
+ Là người quản lý doanh nghiệp;
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+ Không có án tích;
+ Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc
cung ứng lao động từ đủ 03 năm trở lên trong thời hạn
05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
- Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2 tỷ Việt Nam đồng
tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng
nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt
Nam.
Bên cạnh đó, Nghị định này còn quy định về Hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép; Trình tự, thủ tục cấp giấy phép; Ký
quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động;…
Hiệu lực thi hành: 05/05/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-29-2019-ND-CPhuong-dan-Khoan-3-Dieu-54-Bo-luat-lao-dong-ve-chothue-lai-lao-dong-389797.aspx
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Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về bụi
Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới
hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
Phải định kỳ quan trắc môi trường lao động tối thiểu 01
lần/năm
Ngày 21/03/2019, Bộ Y tế ra Thông tư 02/2019/TT-BYT
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị
giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
Theo đó, các cơ sở có người lao động tiếp xúc với bụi
phải định kỳ quan trắc môi trường lao động, đánh giá yếu
tố bụi tối thiểu 01 lần/năm theo đúng quy định của pháp
luật. Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ
phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động phù
hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật
về an toàn, vệ sinh lao động.
Trường hợp nồng độ bụi tại nơi làm việc vượt giá trị giới
hạn tiếp xúc cho phép thì người sử dụng lao động phải
thực hiện các giải pháp cải thiện điều kiện lao động và
bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
Thông

tư

có

hiệu

lực

từ

ngày

22/09/2019.

Thông tư này làm hết hiệu lực một phần của Quyết định
3733/2002/QĐ-BYT về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ
sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao
động
Hiệu lực thi hành: 22/09/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/yte/thong-tu-02-2019-tt-byt-gioi-han-tiep-xuc-cho-phep5-yeu-to-bui-tai-noi-lam-viec-171583-d1.html#noidung
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