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Quyết định 470/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa
thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.
Công văn 3632/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá tác động của việc
điều chỉnh giá điện.



Quyết định 542/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo
quốc gia về phát triển điện lực.



Công văn 3006/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.



Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với
tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".



Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Quy hoạch.



Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ,
công chức,viên chức và lực lượng vũ trang.



Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.



Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã
hội và trợ cấp hàng tháng.



Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Điện Lực
Quyết định 470/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Danh mục đập, hồ
chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước
quan trọng đặc biệt.

2. Thương Mại
Công văn 3006/BCT-TTTN của Bộ Công Thương
về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương
về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Công văn 3632/VPCP-KTTH của Văn phòng
Chính phủ về việc đánh giá tác động của việc
điều chỉnh giá điện.
Quyết định 542/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ
đạo quốc gia về phát triển điện lực.

3. Môi Trường - Quy Hoạch

4. Tiền Lương - Bảo Hiểm - Tín Dụng

Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công

Luật Quy hoạch.

chức,viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về

Nghị định 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị

điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ

định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật
Bảo vệ môi trường.

cấp hàng tháng.
Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín
dụng đen".
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ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Đánh giá tác động của việc điều chỉnh
Danh mục đập, hồ chứa thủy điện
thuộc loại đập, hồ chứa nước quan
trọng đặc biệt

giá điện
Ngày 03/05/2019, Văn phòng Chính phủ ban hành
Công văn 3632/VPCP-KTTH về việc đánh giá tác
động của việc điều chỉnh giá điện.

Ngày 26/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định
470/QĐ-TTg ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy
điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc
biệt.
18 đập, hồ chứa thủy điện thuộc diện quan trọng đặc
biệt.
Theo đó, có 18 đập, hồ chứa nước thủy điện thuộc loại
đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, cụ thể: Hồ/đập
Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát thuộc tỉnh Lai Châu;
hồ/đập Sơn La, Nậm Chiến thuộc tỉnh Sơn La; hồ/đập
Thác Bà thuộc tỉnh Yên Bái; hồ/đập Tuyên Quang thuộc
tỉnh Tuyên Quang; hồ/đập Hòa Bình, hồ/đập Bản Vẽ
thuộc Tỉnh Nghệ An, hồ/đập Hương Điền thuộc Tỉnh
Thừa Thiên Huế, hồ/đập Sông Tranh 2 thuộc Tỉnh
Quảng Nam, hồ/đập Sông Bung 4- thuộc tỉnh Quảng
Nam, hồ/đập Plei Krong thuộc Tỉnh Kon Tum, hồ/đập Ialy
thuộc tỉnh Gia Lai, hồ/đập Đồng Nai 3 thuộc Tỉnh Lâm
Đồng, hồ/đập Đồng Nai 4 thuộc tỉnh Đắk Nông, hồ/đập
Thác Mơ thuộc Tỉnh Bình Phước, hồ/đập Trị An thuộc
Tỉnh Đồng Nai.
Hiệu lực thi hành: 26/04/2019.
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-470-QD-TTg2019-danh-muc-dap-ho-chua-thuy-dien-thuoc-loai-quantrong-dac-biet-412569.aspx?tab=7

Theo đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban
Chỉ đạo điều hành giá có ý kiến chỉ đạo đối với Bộ Công
thương và Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:
- Bộ Công thương phối hợp với Tổng cục Thống kê và
các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, đánh giá tác
động của việc điều chỉnh giá điện ngày 20 tháng 3 năm
2019 đến sản xuất và đời sống của nhân dân theo đúng
chỉ đạo tại Thông báo số 364/TB-BCDĐHG ngày
19/4/2019 của Ban chỉ đạo điều hành giá; chủ động cung
cấp thông tin chính thống, kịp thời cho các cơ quan thông
tấn báo chí để có thông tin chính thức, ổn định tâm lý
người dân, doanh nghiệp, không để các đối tượng xấu
lợi dụng gây mất trật tự an ninh xã hội.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với
các Bộ, nghành để tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác
tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin về công tác
điều hành giá đặc biệt là các mặt hàng có tính chất nhạy
cảm đến người dân; thực hiện công khai minh bạch
thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng. Đồng
thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa, hạn
chế những thông tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang
cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường theo đúng chỉ
đạo tại Thông báo số 364/TB-BCDĐHG ngày 19/4/2019
của Ban Chỉ đạo điều hành giá.
Hiệu lực thi hành: 03/05/2019
Xem chi tiết văn bản tại:
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nhanuoc/Cong-van-3632-VPCP-KTTH-2019-tac-dong-cuaviec-dieu-chinh-gia-dien-413071.aspx?tab=7
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Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc
gia về phát triển điện lực
Ngày 10/05/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định 542/QĐ-TTg bổ sung thành viên Ban Chỉ
đạo quốc gia về phát triển điện lực.
Bổ sung Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát
triển điện lực.
Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 01 Lãnh đạo Ủy
ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (do Ủy ban
đề cử) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia
về phát triển điện lực.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định 2110/QĐTTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển
điện lực.
Hiệu lực thi hành: 10/05/2019

Dầu Madut
180
CST

15.617
đồng/lít

16.002
đồng/lít

385

3.5S
Thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường
có sự quản lý của của Nhà nước, Liên bộ Công thươngTài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình
ổn giá xăng dầu. Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử
dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán bán các mặt
hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không
cao hơn mức giá:
 Xăng E5RON 92 : không cao hơn 20.688 Đồng/lít


Xăng RON95-111: không cao hơn 22.191 Đồng/lít




Dầu diezen 0.05S : không cao hơn 17.695 đồng/lít
Dầu hỏa: không cao hơn 16.625 đồng/lít



Dầu Madut 180 CST 3.5S: không cao hơn 16.002
đồng/lít
Hiệu lực thi hành: 02/05/2019

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

Xem chi tiết văn bản tại:

to-chuc/quyet-dinh-542-qd-ttg-2019-bo-sung-thanhvien-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-phat-trien-dien-luc-

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Congvan-3006-BCT-TTTN-2019-dieu-hanh-kinh-doanh-

172676-d1.html#noidung

xang-dau-412758.aspx?tab=2

Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ngày 02/05/2019, Bộ Công Thương ban hành Công
văn 3006/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh
xăng dầu.
Theo đó, Liên bộ Công thương-Tài chính công bố giá cơ
sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị
trường như sau:
Mặt hàng

Giá cơ sở

Giá cơ sở

Chênh

kỳ trước

kỳ công bố

lệch
(Đồng/lít)

Xăng

21.159

21.613

E5RON 92

Đồng/lít

Đồng/lít

Xăng
RON95-111

21.978
Đồng/lít

22.474
Đồng/lít

496

Dầu diezen

17.384

17.695

311

0.05S

đồng/lít

đồng/lít

Dầu hỏa

16.262

16.625

đồng/lít

đồng/lít
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Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt
động "tín dụng đen"

Quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Quy hoạch

Ngày 25/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ

Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy

thị 12/CT-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan
đến hoạt động "tín dụng đen".
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền
thông tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu
hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao nhắn tin,
đăng, rao vặt, quảng cáo “tín dụng đen”, vay ngang
hàng, trực tuyến không phù hợp với các quy định của
pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông
cũng cần chủ động rà soát, thu hồi sim rác; tăng cường
việc quản lý nội dung quảng cáo trên báo chí, môi trường
mạng, xuất bản phẩm và các quảng cáo tích hợp trên
các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông…
Mặt khác, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp siết chặt việc quản lý cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho các cơ sở
kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ; cung cấp
thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các
vụ án hình sự liên quan…
Ngoài ra, Chỉ thị còn quy định về trách nhiệm của các cơ
quan, ban ngành liên quan trong quản lý Nhà nước liên
quan đến hoạt động "tín dụng đen".
Hiệu lực thi hành: 25/04/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Van-hoa-Xa-hoi/Chi-thi-12-CT-TTg-2019-phong-

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy
hoạch.
Thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia tối đa là
30 tháng.
Ngày 07/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định
37/2019/NĐ- CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Quy hoạch.
Theo đó, thời hạn lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy
hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất
quốc gia, quy hoạch vùng không được quá 30 tháng, kể
từ ngày phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Đối với các quy
hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh thì thời hạn này
là 24 tháng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định nội dung quy
hoạch phải được công bố trên các phương tiện thông tin
đại chúng: Bản tóm tắt nội dung quy hoạch phải được
đăng tải tối thiểu 01 lần trên trang nhất một tờ báo in
hoặc trên trang chủ của báo điện tử trong thời gian ít
nhất là 30 ngày; Nội dung quy hoạch phải được công bố,
thông báo trên các chương trình thời sự, kênh truyền
hình của đài phát thanh, truyền hình quốc gia hoặc đài
phát thanh truyền hình tỉnh.
Mặt khác, việc công bố nội dung quy hoạch còn được
thực hiện thông qua các hình thức: trưng bày mô hình,

ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-lien-quan-den-hoat-dong-

hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch; tổ chức hội nghị, hội
thảo phố biến nội dung quy hoạch, kế hoạch thực hiện

tin-dung-den-412377.aspx

quy hoạch; các ấn phẩm như sách, át -lát, video giới
thiệu…
Hiệu lực thi hành: 07/05/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-37-2019-ND-CPhuong-dan-Luat-Quy-hoach-374745.aspx?tab=2
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Quy định mức lương cơ sở đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng
vũ trang
Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang.
Từ 01/07, chính thức tăng mức lương cơ sở lên 1,49
triệu đồng/tháng.
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
được Chính phủ ban hành ngày 09/05/2019.
Theo đó, mức lương cơ sở là căn cứ để tính mức lương
trong các bảng lương, mức phụ cấp; tính mức hoạt động
phí, sinh hoạt phí; tính các khoản trích và thực hiện các
chế độ khác theo quy định pháp luật. Từ ngày
01/07/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1,39 triệu
đồng/tháng theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐCP lên 1,49 triệu đồng/tháng.
Kinh phí để thực hiện thay đổi mức lương cơ sở ở các
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung
ương được lấy từ nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên
(không kể các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương,
các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con
người theo chế độ) dự toán năm 2019 tăng thêm so với
dự toán năm 2018 được cấp có thẩm quyền giao.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng từ
nguồn 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể
thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) thực hiện so
với dự toán năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ giao; sử
dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2018
chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có) để thực hiện
việc tăng lương cơ sở;...
Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị định 72/2018/NĐCP.
Hiệu lực thi hành: 01/07/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-38-2019-ND-CPmuc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chucva-luc-luong-vu-trang-403576.aspx?tab=2

Lưu hành nội bộ

nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn
thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 13/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định
40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Bảo vệ môi trường.
Một dự án chỉ được lập 01 báo cáo đánh giá tác động
môi trường.
Đây là nội dung mới được Chính phủ quy định tại Nghị
định 40/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành Luật Bảo vệ môi trường ngày 13/05/2019, có hiệu
lực từ ngày 01/07/2019.
Nghị định này bổ sung thêm nội dung quy định số lượng
và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
vào Điều 14 Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Cụ thể, một dự
án đầu tư chỉ được lập một báo cáo đánh giá tác động
môi trường, chủ dự án trình cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
trước các thời điểm sau đây: Đối với dự án đầu tư xây
dựng, trình trước khi cơ quan có thẩm quyền thẩm định
báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản
vẽ thi công;…
Bên cạnh đó, Chính phủ quy định cụ thể trong Nghị định
việc nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu
được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu
sản xuất tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Theo đó, chất
lượng phế liệu nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu
sản xuất không được lẫn các tạp chất sau đây: Hóa chất,
chất dễ cháy, vũ khí, vật liệu chứa hoặc nhiễm chất
phóng xạ vượt quá mức miễn trừ theo quy định pháp luật
về an toàn và kiểm soát bức xạ.
Nghị định này:
- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 127/2014/NĐCP; Nghị định 18/2015/NĐ-CP; Nghị định 19/2015/NĐCP; Nghị định 38/2015/NĐ-CP; ...
- Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014.
Hiệu lực thi hành: 01/07/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-40-2019-ND-CPhuong-dan-Luat-bao-ve-moi-truong-413905.aspx?tab=2
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Bản tin Pháp chế

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo
hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
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Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các
mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường,
như sau:

Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về
điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ

Giá cơ sở
kỳ trước

cấp hàng tháng ngày 20/05/2019.

liền

Giá cơ sở
công bố với giá cơ
kỳcông b
kề,ngày
sở kỳ trước liền kề
ố
02/5/201
(đồng/lít,k
9
(đồng/lít,k
g)
(%)
(đồng/lít,k
g)
g)

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19% từ 01/07/2019.
Cụ thể, từ ngày 01/07/2019, tăng thêm 7,19% trên mức
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng
tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng sau:

Mặt hàng

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và
người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH

(1)

(2)

(3)=(2)(1)

(4)=[(3):(
1)]x100

21.613

20.945

-668

-3,09

2.
Xăng
22.474
RON95-III

21.599

-875

-3,89

17.695

17.614

-81

-0,46

16.625

16.422

-203

-1,22

5. Dầu Madút
16.002
180CST 3.5S

15.536

-466

-2,91

tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ
An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg);

1.

quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ

E5RON92

yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị
định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐCP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang
hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.
Thứ ba, quân nhân, công an nhân dân, người làm công
tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công
an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết
định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ tư, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang
hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐTTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang
hưởng trợ cấp hàng tháng…
Nghị định này dẫn chiếu đến Quyết định 130-CP; Quyết
định 111-HĐBT; Nghị định 09/1998/NĐ-CP; Quyết định
91/2000/QĐ-TTg.
Hiệu lực thi hành: 01/07/2019
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Bao-hiem/Nghi-dinh-44-2019-ND-CP-dieu-chinhluong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-va-tro-cap-hangthang-414618.aspx

Bình ổn giá xăng dầu
Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về

Chênh lệch giữa giá
cơ
sở
kỳ

Xăng

3.Dầu điêzen
0.05S
4. Dầu hỏa

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới
trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng
dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước,
Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình
ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu
dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít;
- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.599 đồng/lít;
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.614 đồng/lít;
- Dầu hỏa: không cao hơn 16.422 đồng/lít;
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.536
đồng/kg.
Hiệu lực thi hành: 17/05/2019
Xem chi tiết văn bản tại:
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Congvan-3466-BCT-TTTN-2019-dieu-hanh-kinh-doanhxang-dau-414220.aspx

việc điều hành kinh doanh xăng dầu.
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