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Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận
hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác
định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.



Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống
điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định hệ thống điện phân phối.



Thông tư 31/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình
xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư
44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác
trong hệ thống điện quốc gia.



Công văn 5798/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa
trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020.



Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên lưu vực sông Cả.



Quyết định 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên lưu vực sông Hương.



Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát
triển bền vững Vùng miền Trung.



Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với
người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.



Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.



Công văn 8258/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.



Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định
tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân
cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.



Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ
chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu".
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QUY ĐỊNH MỚI
1. Điện Lực
Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về

2. Doanh Nghiệp
Công văn 5798/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư

Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực

45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn

sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm
2020.

điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác
định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán
điện.
Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và
Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân
phối.
Thông tư 31/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ
thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày
05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định
quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư

Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Cả.
Quyết định 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Hương.
Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải
pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng
miền Trung.
Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh
danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu".

44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ
thống điện quốc gia.

3. Thương Mại
Công văn 8258/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về
việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

4. Đầu Tư – Xây Dựng
Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc
sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư
03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và
hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây
dựng.
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ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Quy định vận hành thị trường bán buôn
điện cạnh tranh, phương pháp xác định
giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp
đồng mua bán điện
Thông tư 24/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định vận hành thị trường bán

4
Hiệu lực thi hành: 01/01/2020
Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-24-2019-TT-BCT-sua-doiThong-tu-45-2018-TT-BCT-van-hanh-thi-truong-banbuon-dien-428570.aspx?tab=7

Quy định hệ thống điện truyền tải và hệ
thống điện phân phối
Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về

buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ

điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương

Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và
Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ

pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp
đồng mua bán điện.

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện
phân phối.

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư
24/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

Ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư

của Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ

30/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường
bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số

trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền
tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của

điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện
phân phối.

xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua
bán điện.

Khác với quy định cũ tại Thông tư 25/2016/TT-BCT:

Theo đó, bổ sung quy định chung về việc xác định sản

thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha không được
vượt quá 3% điện áp danh định, Thông tư này quy định:

lượng hợp đồng, cụ thể: Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh
toán do Đơn vị phát điện và Đơn vị mua điện thỏa thuận,

trong một số trường hợp con số này có thể vượt quá 3%
nhưng phải đảm bảo 95% các giá trị đo với thời gian đo

thống nhất trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tỷ lệ sản
lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng tối đa là

ít nhất 01 tuần và tần suất lấy mẫu 10 phút/lần không
vượt quá giới hạn quy định.

100% và tối thiểu là 60%.
Đối với nhà máy điện có ràng buộc về bao tiêu nhiên liệu

Bên cạnh đó, Thông tư còn: Bãi bỏ quy định về vận hành

và có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm

và lắp đặt rơ le tần số thấp trong Hệ thống tự động sa
thải phụ tải theo tần số; bổ sung thêm quy định về định

quyền cho phép chuyển ngang các quy định bao tiêu
nhiên liệu của nhà máy điện trong hợp đồng cung cấp

nghĩa công suất định mức của nhà máy, DIM – hệ thống
quản lý thông tin lệnh điều độ giữa các cấp điều độ…

nhiên liệu sang hợp đồng mua bán điện: Đơn vị phát điện
và Đơn vị mua điện có trách nhiệm thỏa thuận, thống
nhất về sản lượng hợp đồng năm, trong đó sản lượng
hợp đồng năm không thấp hơn sản lượng điện năng
tương ứng với lượng bao tiêu nhiên liệu năm của nhà
máy điện và có xét đến khả dụng của nhà máy điện trong
năm.

- Ngày ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực thi hành: 03/01/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-30-2019-TT-BCT-sua-doiThong-tu-25-2016-TT-BCT-39-2015-TT-BCT-he-thongdien-phan-phoi-428704.aspx?tab=7

Ngày ban hành: 14/11/2019
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Xử lý của Nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trung
tâm điều khiển khi xảy ra mất điện toàn nhà máy điện;

Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ
thống điện quốc gia, quy trình điều độ
hệ thống điện quốc gia
Thông tư 31/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong

Xử lý của Điều độ viên khi hệ thống điện ở chế độ cảnh
báo;…
Ngày ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực thi hành: 03/01/2020
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Thong-tu-31-2019-TT-BCT-sua-doiThong-tu-28-2014-TT-BCT-40-2014-TT-BCT-44-2014TT-BCT-428705.aspx

hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT
ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát

quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và

triển bền vững Vùng miền Trung

Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác
trong hệ thống điện quốc gia.

Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các
giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền

Ngày 18/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông

vững Vùng miền Trung.

tư 31/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý

Theo đó, chủ trương vận dụng chiến lược phát triển bền

sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư
40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống
điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy
trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.
Theo đó, trường hợp máy biến áp bị cắt sự cố do bảo vệ
khác ngoài so lệch, hơi, dòng dầu, áp lực dầu, sau khi
nhân viên vận hành kiểm tra, báo cáo tình trạng bên
ngoài của máy biến áp không phát hiện có dấu hiệu bất
thường, Điều độ viên chỉ huy đưa máy biến áp vào vận
hành trở lại khi có một trong các điều kiện sau:
Thứ nhất, nhân viên vận hành khẳng định mạch bảo vệ
không tác động nhầm.
Thứ hai, nhân viên vận hành kiểm tra phát hiện mạch
bảo vệ tác động nhầm do hư hỏng mạch bảo vệ và hư
hỏng đó đã được khắc phục. Trường hợp không khắc
phục được tình trạng hư hỏng của mạch bảo vệ, Điều độ
viên cho phép cô lập mạch bảo vệ đó theo đề nghị của
Đơn vị quản lý vận hành và đưa máy biến áp vận hành
trở lại với điều kiện rơ le bảo vệ còn lại phải bảo đảm

vững kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW
ngày 22/10/2018 vào năm trụ cột kinh tế: (1) Ngư nghiệp,
tập trung vào đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải
sản; (2) Du lịch, đặc biệt là du lịch biển, đảo và khai thác
thế mạnh du lịch của Vùng; (3) Cảng biển và các dịch vụ
logistics; (4) Phát triển các ngành công nghiệp chế tạo,
chế biến gắn liền với lợi thế cảng biển; (5) Năng lượng
tái tạo: điện gió, điện mặt trời và nghiên cứu các dạng
năng lượng khác.
Giao Bộ Công Thương nhiệm vụ:
Ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm logistics của
vùng, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, gần nguồn cung cấp
hàng hóa như khu công nghiệp, hệ thống cảng, gần
khách hàng tiêu thụ. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tỉnh,
thành phố có tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo
(điện gió, điện mặt trời).
Các địa phương thuộc vùng miền Trung cần thu hẹp các
trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả
thời gian thuê, chuyển sang hình thức cho thuê đất thu

Thông tư này cũng sửa đổi nhiều Điều, khoản khác của

tiền thuê đất hàng năm….
Ngày ban hành: 19/11/2019
Hiệu lực thi hành: 19/11/2019

Thông tư 28/2014/TT-BCT theo hướng quy định cụ thể
hơn cách xử lý của Nhân viên vận hành tại trạm điện,

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Thuong-mai/Chi-thi-27-CT-TTg-2019-giai-phap-

trung tâm điều khiển khi xảy ra mất điện toàn trạm điện;

thuc-day-tang-truong-va-phat-trien-ben-vung-Vungmien-Trung-428842.aspx?tab=7

bảo vệ đầy đủ chống mọi dạng sự cố, đảm bảo thời gian
loại trừ sự cố.
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai
Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt

ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-91-2019-ND-CP-xu-phatvi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-dat-dai379364.aspx?tab=7

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 05/1/2020 và thay thế nghị định
102/2014/NĐ-CP hiện hành.
Nghị định bổ sung quy định mới xử phạt với trường hợp
tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không
nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Sổ đỏ cho người mua, thuê
mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển
quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp
không đầy đủ giấy tờ cho người mua.
Mức phạt tiền với trường hợp trên căn cứ vào thời gian
và phạm vi căn hộ công trình xây dựng vi phạm. Cụ thể,
vi phạm từ 50 ngày đến 06 tháng mức phạt tiền từ 10
triệu đồng đến 30 triệu đồng với trường hợp vi phạm
dưới 30 căn hộ; tối đa 50 triệu đồng với phạm vi từ 30
đến 100 căn hộ, trên 100 căn hộ với mức phạt tối đa 100
triệu đồng.
Vi phạm thời gian từ 6 đến 9 tháng mức phạt cao nhất
lên tới 300 triệu đồng với trường hợp từ 100 căn hộ. Đặc
biệt vi phạm từ 12 tháng trở lên với phạm vi từ 100 căn
hộ sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng và buộc nộp hồ sơ hoặc cung
cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua.
Với cá nhân, Nghị định cũng quy định trường hợp Toà
án nhân dân và cơ quan hành chính các cấp yêu cầu
cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu liên quan đến đất đai
để thanh tra, kiểm tra, thu thập chứng cứ giải quyết tranh
chấp mà quá thời hạn không cung cấp sẽ bị phạt tiền từ
2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
Trường hợp cá nhân sử dụng giấy tờ giả trong thực hiện
thủ tục hành chính và các công việc khác liên quan tới
đất đai mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triêu đồng.
Nghị định này:
- Làm hết hiệu lực Nghị định 102/2014/NĐ-CP;

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối
với người lao động
Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao
động làm việc theo hợp đồng lao động.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về
việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao
động làm việc theo hợp đồng lao động ngày 15/11/2019.
Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối
với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:
Thứ nhất, mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
Thứ hai, mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
Thứ ba, mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với
doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III...
So với năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng từ
150.000 đồng/tháng - 240.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để
doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương
cho người lao động. Với người lao động làm công việc
đòi hỏi lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức
lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu
vùng trên.
Từ ngày 01/01/2020, Nghị định này làm hết hiệu lực Nghị
định 157/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực thi hành: 01/01/2020 .
Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/vanban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-90-2019-ND-CPmuc-luong-toi-thieu-vung-418807.aspx?tab=7

- Làm hết hiệu lực một phần Nghị định 139/2017/NĐ-CP.
Ngày ban hành: 19/11/2019
Hiệu lực thi hành: 05/01/2020
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Bình ổn giá xăng dầu

Vận hành các hồ chứa trên lưu vực
sông Hồng

Công văn 8258/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về
việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Công văn 5798/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá
cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên

vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu

thị trường, như sau:

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo

Mặt hàng

1. Xăng
E5RON92
2.Xăng

Giá cơ sở
kỳ trước
liền
Giá cơ sở
kề,ngày kỳcông bố
16/10/201 (đồng/lít,k

Chênh lệch giữa giá
cơ sở kỳ công bố với
giá cơ sở kỳ trước
liền kề

9
g)
(đồng/lít,k
g)

(đồng/lít,k
(%)
g)

(1)

(2)

19.470

19.252

(3)=(2)-

(4)=[(3):(

(1)

1)]x100

-218

-1,12

năm 2020.
như sau:
Thống nhất với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
việc cần thiết phải điều chỉnh giảm lưu lượng xả, ưu tiên
tích nước các hồ chứa đến mực nước cao nhất có thể
(cho phép mực nước các hồ Hòa Bình, Thác Bà và
Tuyên Quang ở mức thấp hơn so với quy định tại Phụ
lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực
sông Hồng được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại
Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019). Trước mắt
từ nay đến trước thời kỳ sử dụng nước gia tăng, hồ Hòa
Bình vận hành điều tiết bảo đảm lưu lượng xả trung bình
ngày không nhỏ hơn 400 m3/S, nhưng phải bảo đảm yêu

20.995

20.445

-550

-2,62

3.Dầu điêzen
16.223
0.05S

cầu lấy nước tối thiểu của Nhà máy nước sông Đà.
Đối với các hồ chứa còn lại phải ưu tiên việc vận hành

16.057

-166

-1,02

4. Dầu hỏa

15.258

15.137

-121

-0,80

tích nước để nâng dần mực nước hồ và phải phối hợp
chặt chẽ với hồ Hòa Bình trong việc điều tiết, cấp nước

12.816

12.517

-299

-2,33

RON95-III

5. Dầu Madút
180CST 3.5S

cho hạ du lưu vực sông Hồng.
Đề nghị tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo chủ các hồ
chứa, đặc biệt là hồ Hòa Bình phải phối hợp chặt chẽ với

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế

Công ty cổ phần nước sạch sông Đà bảo đảm việc lấy
nước của nhà máy nước sông Đà phù hợp với lịch vận

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

hành xả nước của hồ Hòa Bình và lấy đủ lượng nước từ
sông Đà để đảm bảo cấp nước an toàn cho nhân dân.

nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định
trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Sau khi thực hiện

Đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt

việc trích lập, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng

Nam, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và các
chủ Hồ chứa thủy điện phối hợp với các cơ quan chức

phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.252 đồng/lít;

năng trong việc lập kế hoạch tích nước, xả nước các hồ
chứa cho phù hợp, bảo đảm ưu tiên cho các nhu cầu sử

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.445 đồng/lít;
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 16.057 đồng/lít;

dụng nước ở hạ du theo quy định pháp luật hiện hành.
Ngày ban hành: 06/11/2019
Hiệu lực thi hành: 06/11/2019.

Ngày ban hành: 31/10/2019
Hiệu lực thi hành: 31/10/2019.
Xem chi tiết văn bản tại
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Congvan-8258-BCT-TTTN-2019-dieu-hanh-kinh-doanhxang-dau-427077.aspx?tab=7
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Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
lưu vực sông Cả

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên
lưu vực sông Hương

Quyết định 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 1606/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa

về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa

trên lưu vực sông Cả.

trên lưu vực sông Hương.

Ngày 13/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định

Ngày 13/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành

1605/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên
hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Quyết định 1606/QĐ-TTg về quy trình vận hành liên hồ
chứa trên lưu vực sông Hương.

Theo đó, việc vận hành giảm lũ cho hạ du bao gồm: Vận
hành hạ thấp mực nước hồ; Vận hành duy trì mực nước

Theo quy định, liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương
bao gồm các hồ, đập: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền,

hồ; Vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du; Chế độ vận hành,

A Lưới, A Lin Thượng, cụm hồ A Lin 3 – A Lin B1, A Lin

điều tiết mực nước hồ để bảo đảm mực nước hồ thấp
hơn so với mực nước đón lũ thấp nhất theo quy định.

B2, Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Roang, Sông Bồ,
Thượng Nhật, Thượng Lộ và đập Thảo Long.

Trong đó, vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du là quá trình
vận hành điều tiết tổng lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng

Thời gian vận hành lũ trên lưu vực sông Hương từ ngày
01/9 đến ngày 15/12. Thời gian vận hành mùa cạn từ

đến hồ tích nước vào hồ nhằm cắt, giảm lũ cho hạ du.
Khi vận hành phải bảo đảm mực nước các hồ không quá

16/12 đến 31/8. Việc vận hành giảm lũ cho hạ du phải
đảm bảo không được gây dòng chảy đột biến, bất

mực nước dâng bình thường, riêng mực nước hồ Ngàn

thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của

Trươi không được vượt quá 54,64m. Vận hành duy trì
mực nước hồ là quá trình điều tiết xả nước với tổng lưu

người dân khu vực ven sông ở hạ du các hồ chứa.
Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định

lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ, sai số tối
đa trong quá trình vận hành là 10%.

của pháp luật.
Khi chưa vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các

Ngày ban hành: 13/11/2019
Hiệu lực thi hành: 15/11/2019
Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1605-QD-TTg2019-van-hanh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-Ca428317.aspx

hồ chứa không được vượt quá mực nước cao nhất trước
lũ theo quy định. Ngoài ra, việc vận hành giảm lũ cho hạ
du còn bao gồm cả chế độ vận hành điều tiết mực nước
hồ để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước
đón lũ thấp nhất đối với trường hợp mực nước hồ thấp
hơn so với mực nước đón lũ theo quy định.
Ngày ban hành: 13/11/2019
Hiệu lực thi hành: 15/11/2019.
Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/vanban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1606-QD-TTg2019-van-hanh-lien-ho-chua-tren-luu-vuc-song-Huong428318.aspx?tab=7
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Phân cấp công trình xây dựng, hướng
dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động
đầu tư xây dựng

Tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh
nghiệp khoa học và công nghệ tiêu
biểu"

Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc

Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và

sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông
tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ

Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức xét
chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công

Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng
và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu

nghệ tiêu biểu".

tư xây dựng.
Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư

3263/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế tổ chức xét
chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một

tiêu biểu" ngày 06/11/2019.

số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày
10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân

Theo đó, căn cứ kết quả của Hội đồng xét chọn, Ban tổ
chức sẽ chọn tối đa 30 doanh nghiệp tiêu biểu để vinh

cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

danh. Doanh nghiệp được xét chọn trên 07 tiêu chí với
điểm tối đa là 1000 điểm, bao gồm:

Theo đó, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ vào
Thông tư 03/2016/TT-BXD. Cụ thể, số tầng của công

Thứ nhất, thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động sản
xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả

trình bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng

khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng

kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao
gồm tầng áp mái. Mỗi công trình chỉ được phép có 01

doanh thu của doanh nghiệp (tối đa 250 điểm).
Thứ hai, chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát

tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.
Tầng lửng của nhà riêng lẻ không tính vào số tầng của

triển công nghệ; xây dựng và phát triển thương hiệu
nhằm đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao

công trình khi diện tích tầng lửng không quá 65% diện
tích sàn xây dựng của tầng liền kề bên dưới. Đối với

năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm
hàng hóa (tối đa 250 điểm)…

công trình, nhà nhiều tầng có sàn, tầng lửng sẽ không

Doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ khổ A4, dán gáy (không

được tính và số tầng của công trình khi bố trí sử dụng
làm khu kỹ thuật và diện tích sàn tối đa bằng 10% diện

đóng gáy xoắn) gồm: Bản báo cáo thành tích doanh
nghiệp; Bản tóm tắt thông tin hồ sơ; Văn bằng bảo hộ

tích sàn tầng dưới liền kề và tối đa là 30m2.
Công trình tầng tum không tính vào số tầng của công

quyền sở hữu trí tuệ; Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo
tài chính 02 năm trước năm tham gia xét chọn; Giấy xác

trình khi chỉ sử dụng để che lồng cầu thang bộ, giếng

nhận của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp đã

thang máy, phục vụ mục đích lên mái, cứu nạn… và có
diện tích tối đa bằng 30% diện tích sàn mái.

hoàn thành nghĩa vụ thuế trong 02 năm trước năm tham
gia xét chọn…
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