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QUY ĐỊNH MỚI 

 

1. Tiền lương – Bảo hiểm xã hội 4. Đầu tư – Đấu thầu 

Toàn bộ qui định mới về tiền lương áp dụng trong 
năm 2018 

Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH về việc điều chỉnh 
chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi 
sai trong sổ bảo hiểm xã hội 

 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa 
chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.  

Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài 
trong hoạt động dầu khí. 

2. Xuất nhập khẩu 5. Thuế - Phí 

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết 
định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất 
thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.  

 

Quyết định 2362/QĐ-BTC: Về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

 

3.  Xử lý hành chính 6. Tài nguyên, môi trường 

Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ "Về việc 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên 
quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Công an" 

Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc tăng cường tiết kiệm điện. Xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo quy định pháp luật 

  

  

  

  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-04-2017-TT-BKHDT-quy-dinh-lua-chon-nha-thau-qua-He-thong-mang-dau-thau-Quoc-gia-367425.aspx?newsid=18315
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Toàn bộ quy định mới về tiền lương 
áp dụng trong năm 2018 

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2018 

Mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao 
động 2012 áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 (dự kiến) 
như sau: 

- Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so 
với quy định hiện hành). 

- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng 
so với quy định hiện hành). 

- Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng 
so với quy định hiện hành). 

- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng 
so với quy định hiện hành). 

 

2. Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 

Từ ngày 01/7/2018 lương cơ sở sẽ tăng thêm 90.000 
đồng/tháng; cụ thể, tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 
thành 1.390.000 đồng/tháng. 

Nội dung nêu trên được đề cập tại Nghị quyết về dự 
toán ngân sách Nhà nước năm 2018 ngày 13/11/2017 
của Quốc hội. 

 

3. Lương đối với người giúp việc gia đình 

Theo Nghị định 27/2014/NĐ-CP mức lương này áp 
dụng đối với người lao động giúp việc gia đình theo 
quy định tại khoản 1 Điều 179 Bộ luật Lao động 2012  
và không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. 

Như vậy, mức lương đối với người giúp việc gia đình 
cũng phải thay đổi theo mức lương tối thiểu vùng mới 
kể từ ngày 01/01/2018. 

 

4. Lương tối thiểu ngành 

Theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu 
ngành được xác định thông qua thương lượng tập thể 
ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể 
ngành và mức lương này không thấp hơn mức lương 
tối thiểu vùng. 

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018 mức lương tối thiểu 
ngành cũng được điều chỉnh cho phù hợp với mức 
lương tối thiểu vùng mới. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/17428/luong-toi-thieu-vung-2018-tang-tu-180-230-nghin-dong
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/18253/tang-luong-co-so-len-1.390.000-dong-thang?newsid=151117
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/18253/tang-luong-co-so-len-1.390.000-dong-thang?newsid=151117
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-27-2014-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Lao-dong-ve-nguoi-giup-viec-gia-dinh-225805.aspx
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Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết 
định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 
36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất 
thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. 

 

 
 

Theo đó, từ ngày 1/1/2018, sẽ áp dụng Biểu 
thuế suất thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng 
nghìn mặt hàng, mã hàng tại Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định 45/2017/QĐ-TTg, thay thế cho Phụ 
lục tương ứng tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg 
ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cũng theo quyết định, danh mục (mô tả hàng hóa 
và mã hàng 8 chữ số) các mặt hàng có mức thuế suất 
nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I, mục II 
Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 
16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về 
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 
Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (quy 
định cũ tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP). 

Danh mục các mặt hàng áp dụng Biểu thuế suất 
nhập khẩu thông thường mới được xây dựng dựa trên 
Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 122/2016/NĐ-CP. 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có tên 
trong Danh mục Biểu thuế mới này và không thuộc 
diện áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tại 
Điểm a. b Khoản 3 Điều 5 Luật thuế XK, NK thì: Áp 
dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% thuế 
suất NK ưu đãi tại Phụ lục II Nghị định 125/2017/NĐ-
CP. 

 

. 

 

 

 

Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu 
tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

Một nghị định mới của Chính phủ về đầu tư 
ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí vừa được 
ban hành. Theo đó, doanh nghiệp nhà nước muốn 
chuyển từ 500.000 USD ra nước ngoài phải có sự 
chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức ban 
hành Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước 
ngoài trong hoạt động dầu khí. Đây là một nghị định 
mới, sẽ thay thế Nghị định 121/2007/NĐ-CP của 
Chính phủ vể nội dung tương tự, được ban hành cách 
đây đúng 10 năm, cũng như sẽ thay thế Nghị định 
17/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 
121/2007/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Nghị định 124/2017/NĐ-CP, nhà 
đầu tư được chuyển ngoại tệ, máy móc, thiết bị ra 
nước ngoài để nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội 
và chuẩn bị đầu tư, trước khi giấy chứng nhận đầu tư 
ra nước ngoài được cấp. 

Tuy nhiên, hạn mức chuyển ngoại tệ nhỏ hơn hoặc 
bằng 500.000 USD và được tính vào tổng vốn đầu tư 
ra nước ngoài. 

Trong trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn, thì nếu khoản ngoại tệ 
chuyển ra nước ngoài vượt quá 500.000 USD thì phải 
được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, sau khi có ý 
kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Còn nếu khoản 
ngoại tệ chuyển ra dưới 500.000 USD, thì người đại 
diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp phải có văn 
bản cam kết bằng văn bản tới các cơ quan đại diện 
chủ sở hữu về việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài 
đúng mục đích. 

Theo quy định tại Nghị định, kể cả không phải là 
doanh nghiệp mà Nhà nước nắm 100% vốn, thì cứ 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/DocumentNew/Nguyen%20Duc%20Minh-TBTC/Q%C4%90%2045.pdf
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/DocumentNew/Nguyen%20Duc%20Minh-TBTC/Q%C4%90%2045.pdf
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chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trên 500.000 USD đều 
phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. 

Cũng theo Nghị định, nhà đầu tư được thực hiện 
các giao dịch trước khi được cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư ra nước ngoài để tham gia đấu 
thầu quốc tế hoặc các hình thức bảo đảm khác trước 
khi tiến hành đàm phán chính thức với đối tác, như đặt 
cọc, ký quỹ hoặc các hình thức bảo lãnh khác… 

Tuy nhiên, giá trị giao dịch này phải nhỏ hơn 2 triệu 
USD. Trong trường hợp lớn hơn 2 triệu USD, mà lại là 
của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
thì phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sau 
khi có ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Các quy định về thủ tục, trình tự việc chuyển ngoại 
tệ ra nước ngoài cũng đã được quy định rất cụ thể tại 
Nghị định 124/2017/NĐ-CP. 

Theo quy định tại Nghị định 124/2017/NĐ-CP, thủ 
tục đầu tư ra nước ngoài đối với lĩnh vực dầu khí đều 
được rút ngắn, kể cả đối với các dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài 
của Quốc hội, của Chính phủ. 
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2018. 

 
 

 
Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính 

phủ "Về việc đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản 
lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Công an" 
 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 
số 112/NQ-CP của Chính phủ "Về việc đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 
đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Công an".  

  
Theo đó, Chính phủ thông qua Phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan 

đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Công an. 

Cụ thể, Chính phủ thông qua phương án bỏ các thủ 
tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong 
quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số 
định danh cá nhân. 

Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ nội dung 
Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được 
Chính phủ thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ 
trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan 
chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 
bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại 
các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Theo đó, ở nhóm thủ tục đăng ký cư trú sẽ bãi bỏ 
hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ 
hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua 
mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải 
quyết thủ tục là “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình 
thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo 
thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02) ban hành kèm 
theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an 
quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý 
cư trú bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về 
thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và 
các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm 
khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải 
các thông tin đã khai thác được trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư quy định tại tại khoản 1, Điều 16, 
Thông tư số 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an. 

Bỏ "Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)”, bỏ giấy tờ chứng 
minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với 
trẻ em đăng ký thường trú ban hành kèm theo Thông 
tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an. 

Về nhóm thủ tục Đăng ký tạm trú tại Công an cấp 
xã: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng “Sổ 
tạm trú” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua 
mã số định danh cá nhân. Từ đó, bãi bỏ kết quả giải 
quyết thủ tục là “Sổ tạm trú” và thay thế bằng hình 
thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đồng ý bãi bỏ các thủ 
tục hành chính về - Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp 
huyện, cấp xã) như: Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại 
cấp huyện, cấp xã); Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại 
cấp huyện, cấp xã); Điều chỉnh những thay đổi trong 
sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); Xóa 
đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện, cấp xã); 
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực 
hiện tại cấp huyện, cấp xã); Hủy bỏ kết quả đăng ký 
thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp huyện, cấp 

https://tuoitre.vn/nghi-quyet-112.html
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xã); Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp 
huyện, cấp xã);Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã; 
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã; Điều chỉnh 
những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã; 
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã; Hủy bỏ đăng ký 
tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã. 

  

 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định 
chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống 
mạng đấu thầu Quốc gia.  

Ngày 15/11/2017, Bộ Kế hoạch đầu tư ban 
hành  Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết 
về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu 
Quốc gia.  

Theo đó, khi cần sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu 
đăng nhập và chỉnh sửa trực tiếp trên Hệ thống sau 
khi có sự chấp thuận về nội dung của chủ đầu tư. 
Cụ thể việc thực hiện như sau:  
  - Bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-
HSMT (kèm theo các nội dung sửa đổi) và E-HSMT đã 
được sửa đổi cho phù hợp.  
- Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm 
đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ 
thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; 
Trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên 
thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  
Sau khi bên mời thầu hoàn thành việc sửa đổi thì hệ 
thống gửi thông báo tới địa chỉ email của nhà thầu đã 
nhấn nút “theo dõi” trong giao diện của E-TBMT trên 
Hệ thống. 
Lưu ý nhà thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin 
về sửa đổi trên Hệ thống để bảo đảm cho việc chuẩn 
bị E-HSDT phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của E-
HSMT. 
 
Xem chi tiết tại Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT (có hiệu 
lực từ 01/3/2018). 

 
 

Quyết định 2362/QĐ-BTC: Về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay 
thế trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

Ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành 
quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành 
chính (TTHC) sửa đổi, thay thế về quản lý thuế 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

Theo đó, thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh dịch 
vụ làm thủ tục về thuế đối với Đại lý thuế được sửa 
đổi, thay thế như sau: 
- Sử dụng mẫu số 01A - Văn bản đề nghị xác nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại 
Thông tư 51/2017/TT-BTC thay cho mẫu số 01 của 
Thông tư 117/2012/TT-BTC 
- Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế, mẫu 
chữ ký của người có thẩm quyền của đại lý thuế ký 
tên trên các hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế.... 
- Giảm thời hạn giải quyết hồ sơ từ 10 ngày làm việc 
xuống còn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ. 
- Gửi văn bản trả lời tới doanh nghiệp nếu không đủ 
điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thay 
vì chỉ ban hành Công văn khi đủ điều kiện như trước 
đây. 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2017; sửa 
đổi, thay thế 02 TTHC tại Quyết định 1500/QĐ-BTC 

 
 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-04-2017-TT-BKHDT-quy-dinh-lua-chon-nha-thau-qua-He-thong-mang-dau-thau-Quoc-gia-367425.aspx?newsid=18315
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-04-2017-TT-BKHDT-quy-dinh-lua-chon-nha-thau-qua-He-thong-mang-dau-thau-Quoc-gia-367425.aspx?newsid=18315
https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmz7K2zM7XAhUHkpQKHW3VBjgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.quangngai.gov.vn%2FPages%2Fqnp-phapluat-qnpnc-89-qnpsite-1.html&psig=AOvVaw0PwuDnHH3oBpVHjq55PagP&ust=1511316919332726
https://baomoi.com/bo-tai-chinh-cong-bo-sua-doi-thay-the-2-thu-tuc-hanh-chinh-thue/c/24092244.epi
https://www.thudo.gov.vn/newsdetail.aspx?NewsID=5ed80ef7-8d21-bd4e-a58b-13ba255b96d4&CateID=49994806-a34e-304a-8830-fb3ed619c67c
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Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành 

Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm 
điện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 
định pháp luật 

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn 
Đức Chung yêu cầu Sở Công Thương tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết 
kiệm điện và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả tại các đơn vị trên địa bàn TP; xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp 
luật. Có biện pháp xử lý các DN thuộc danh mục cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm không xây dựng 
và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 
1%. 

Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Tổng 
Công ty điện lực TP và các Công ty điện lực quận, 
huyện, thị xã; giải quyết các khiếu nại của khách hàng 
về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy 
định trên địa bàn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu 
rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới đông 
đảo Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và 
doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Chỉ 
đạo tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại 
các phường xã, khu dân cư về cách lựa chọn và sử 
dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình; các tấm 
gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả ... 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần 
xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ 
tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện. 

Các cơ sở dịch vụ, thương mại nhà hàng, khách 
sạn,... tuân thủ nghiêm các quy định về chiếu sáng tiết 
kiệm điện. 

Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công 
cộng xây dựng mới để điều chỉnh lượng ánh sáng, 
cường độ chiếu sáng theo khung thời gian đảm bảo 
tiết kiệm, hiệu quả. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát 
chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng 
các khu vực dân để đảm bảo tiết kiệm điện năng theo 
đúng Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 
29/3/2011 của UBND TP quy định quản lý chiếu sáng 
đô thị trên địa bàn. 

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc thực 
hiện các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp để tiết 
kiệm điện ít nhất 1% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị 
sản phẩm so với năm trước. 
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CÔNG VĂN GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ 
 

 
Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH về 

việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong 
sổ bảo hiểm xã hội  

Ngày 17/11/2017, Bộ Lao động Thương binh Xã hội 
ban hành Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH về việc 
điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm ghi sai trong sổ bảo hiểm xã hội để giả đáp các ý 
kiến về vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức 
danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo hướng 
dẫn tại công văn số 3449/BHXH-CSXH ngày 
08/9/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Đối với trường hợp người lao động thực tế làm 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và được hưởng 

đầy đủ các chế độ đối với người làm nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật nhưng 
ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ bảo hiểm xã 
hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện điều chỉnh 
theo quy định tại Điều 98 Luật bảo hiểm xã hội. 

2. Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc 
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Đối với trường hợp người lao động làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng hồ sơ chưa đầy 
đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không có đủ căn 
cứ để thực hiện điều chỉnh được theo điểm 1 nêu trên 
thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề 
nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội nếu tiếp tục có kiến 
nghị điều chỉnh. 

4. Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh 
nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ bảo hiểm xã 
hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào văn bản 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để thực 
hiện điều chỉnh. 

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm 
xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện./. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YjQnBfMWgl0
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3449/BHXH-CSXH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Ký hiệu văn bản 

 

Ngày/tháng 
ban hành Tên loại và trích yếu nội dung Hiệu lực văn bản 

729/QĐ-HĐQT-DVKT 22/11/2017 Quy chế Người đại diện của PVPS tại các doanh 
nghiệp khác 

Hiệu lực kể từ ngày ký, 
thay thế QĐ   

43/QĐ-HĐQT.PVPS 08/09/2010 Quy chế quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện 
lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

240/QĐ-HĐQT 09/12/2014 Quy chế thực hiện dân chủ Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam. Hiệu lực kể từ ngày ký 

140/QĐ-DVKT 05/03/2015 Quy chế Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

141/QĐ-DVKT 05/03/2015 Quy chế đối thoại tại nơi làm việc Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

165/QĐ-DVKT 20/03/2015 

Quy định tiêu chuẩn bậc an toàn chung, bậc an 
toàn điện của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện 
lực Dầu khí Việt Nam. 
 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

166/QĐ-DVKT 20/03/2015 
Quy định hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi 
trường của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

167/QĐ-DVKT 20/03/2015 Các nguyên tắc an toàn cơ bản của Công ty cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

168/QĐ-DVKT 20/03/2015 Quy trình quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp Hiệu lực kể từ ngày ký 

171/QĐ-DVKT 20/03/2015 
Phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu 
nạn của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 
khí Việt Nam. 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

172/QĐ-DVKT 20/03/2015 Quy định phân công trách nhiệm trong công tác an 
toàn – vệ sinh lao động Hiệu lực kể từ ngày ký 

173/QĐ-DVKT 20/03/2015 Quy định chế độ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện 
PCCC theo TCVN 3890:2009 Hiệu lực kể từ ngày ký 

174/QĐ-DVKT 20/03/2015 

 
Quy định quản lý nhà thầu phụ trong công tác An 
toàn lao động và vệ sinh môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 
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175/QĐ-DVKT 20/03/2015 Quy định kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng Hiệu lực kể từ ngày ký 

220/QĐ-DVKT 08/04/2015 
 
Quy định thi an toàn, giữ bậc, nâng bậc và xét 
nâng lương 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

731/QĐ-DVKT 26/05/2015 Quy định kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

732/QĐ-DVKT 26/05/2015 
 
Quy định phân định trách nhiệm trong công tác An 
toàn vệ sinh lao động 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

766/QĐ-DVKT 05/06/2015 Quy định quản lý hợp đồng kinh tế Hiệu lực kể từ ngày ký 

811/QĐ-DVKT 17/07/2015 Quy trình quản lý kỹ thuật Hiệu lực kể từ ngày ký 

814/QĐ-DVKT 20/07/2015 Quy định trực xử lý sự cố Nhà máy điện Hiệu lực kể từ ngày ký 

815/QĐ-DVKT 20/07/2015 Quy định đào tạo tay nghề tại chỗ Hiệu lực kể từ ngày ký 

816/QĐ-DVKT 20/07/2015 
Quy định nghiệm thu nội bộ thiết bị sau bão dưỡng 
– sửa chữa của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện 
lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

177/QĐ/HĐQT-DVKT 22/07/2015 

Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ 
chính sách đối với cán bộ quản lý (chuyên trách) 
của Công ty ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

178/QĐ/HĐQT-DVKT 22/07/2015 Quy chế trả lương sửa đổi cho CBCNV công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

807/QĐ-DVKT 26/07/2015 
Quy định hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và bảo 
dưỡng palăng xích của Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

832/QĐ-DVKT 30/07/2015 
Quy định hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng và sửa 
chữa tời điện của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

837/QĐ-DVKT 03/08/2015 Quy định thực hiện chế độ phụ cấp độc hại bằng 
hiện vật Hiệu lực kể từ ngày ký 

1160/QĐ-DVKT 16/11/2015 Thỏa ước lao động tập thể Hiệu lực kể từ ngày ký 

1161/QĐ-DVKT 16/11/2015 Nội quy lao động Hiệu lực kể từ ngày ký 

1180/QĐ-DVKT 26/11/2015 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng 
chức năng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện 
lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 
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1215/QĐ-DVKT 16/12/2015 
Quy định về công tác quản lý văn bản của cơ quan 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí 
Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

1245/QĐ-DVKT 29/12/2015 
Quy định quản lý và sử dụng phương tiện đi lại của 
cơ quan Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện 
lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

1285/QĐ-DVKT 31/12/2015 Quy trình tổ chức sáng kiến Hiệu lực kể từ ngày ký 

1287/QĐ-DVKT 31/12/2015 Quy trình lập, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và chế độ báo cáo của Công ty Hiệu lực kể từ ngày ký 

23/QĐ-HĐQT-DVKT 15/01/2016 Quy trình quản lý vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hiệu lực kể từ ngày ký 

31/QĐ-DVKT 19/01/2016 Quy trình nhận diện khía cạnh và đánh giá tác 
động môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

69/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn an toàn hóa chất Hiệu lực kể từ ngày ký 

70/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn kỹ thuật an toàn điện Hiệu lực kể từ ngày ký 

71/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn an toàn khi hàn điện-hàn hơi. Hiệu lực kể từ ngày ký 

72/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn kỹ thuật an toàn khi làm việc 
trên cao Hiệu lực kể từ ngày ký 

73/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn kỹ thuật an toàn thiết bị áp 
lực Hiệu lực kể từ ngày ký 

74/QĐ-DVKT 27/01/2016 Quy định hướng dẫn kỹ thuật an toàn thiết bị nâng Hiệu lực kể từ ngày ký 

75/QĐ-DVKT 27/01/2016 
Quy định nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro 
trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại các Nhà 
máy điện 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

30/QĐ/HĐQT-DVKT 05/02/2016 Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý 
đấu thầu của Công ty Hiệu lực kể từ ngày ký 

32/QĐ/HĐQT-DVKT 05/02/2016 Quy chế thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 
ngoài dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Hiệu lực kể từ ngày ký 

45/QĐ/HĐQT-DVKT 03/03/2016 Quy chế thi đua, Khen thưởng của Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 
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164/QĐ-DVKT 18/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Kế 
hoạch Ứng cứu tình huống khẩn cấp. Hiệu lực kể từ ngày ký 

172/QĐ-DVKT 23/03/2016 

Quyết định về việc phê duyệt câu hỏi và đáp án thi 
an toàn làm việc trong điều kiện có khí Hydro của 
Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt 
Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

187/QĐ-DVKT 30/03/2016 Quy định về quản lý công nợ Hiệu lực kể từ ngày ký 

106/QĐ/HĐQT-DVKT 05/04/2016 
Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học 
của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu Khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

126/QĐ/HĐQT-DVKT 22/04/2016 Quy chế chi tiêu nội bộ Hiệu lực kể từ ngày ký 

330/QĐ-DVKT 09/06/2016 Quy định công tác quản lý công cụ dụng cụ Hiệu lực kể từ ngày ký 

175/QĐ/HĐQT-DVKT 10/06/2016 Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ của Công ty 
CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

367/QĐ-DVKT 22/06/2016 Quy định công tác phối hợp giữa các phòng/đơn vị Hiệu lực kể từ ngày ký 

390/QĐ-DVKT 30/06/2016 
Quy định tổ chức và quản lý hoạt động của 
Website Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu 
khí Việt Nam. 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

709/QĐ-DVKT 22/09/2016 Hướng dẫn làm việc an toàn trong không gian hạn 
chế Hiệu lực kể từ ngày ký 

740/QĐ-DVKT 10/10/2016 Quy định quản lý chấm công lao động tại Công ty 
CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

760/QĐ-DVKT 24/10/2016 
Quy định chức năng nhiệm vụ Ban chuẩn bị sản 
xuất bảo dưỡng sửa chữaNhà máy nhiệt điện Thái 
Bình 2 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

804/QĐ-DVKT 08/11/2016 Quy định tiêu chuẩn công nhân kỹ thuật cao Hiệu lực kể từ ngày ký 

324/QĐ/HĐQT-DVKT 06/12/2016 Quy định về tiêu chuẩn chức danh công việc Công 
ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 

877/QĐ-DVKT 12/12/2016 Quy định lập báo cáo thực hiện các chỉ đạo của 
HĐQT Công ty Hiệu lực kể từ ngày ký 

329/QĐ/HĐQT-DVKT 14/12/2016 Quy chế thưởng an toàn Công ty CP Dịch vụ Kỹ 
thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Hiệu lực kể từ ngày ký 
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881/QĐ-DVKT 15/12/2016 
Quyết định về việc phê duyệt câu hỏi và đáp án thi 
an toàn của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực 
Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

885/QĐ-DVKT 21/12/2016 Quychế hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên Hiệu lực kể từ ngày ký 

154/QĐ-DVKT 28/4/2017 
Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá tập 
thể và CBCNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 
Điện lực Dầu khí Việt Nam 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

189/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Sổ tay chất 
lượng và môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

190/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
kiểm soát tài liệu Hiệu lực kể từ ngày ký 

191/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
kiểm soát hồ sơ Hiệu lực kể từ ngày ký 

192/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
đánh giá nội bộ (QT-03) Hiệu lực kể từ ngày ký 

193/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
Xử lý sự không phù hợp và hành động khắc phục Hiệu lực kể từ ngày ký 

194/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
tuyển dụng, tiếp nhận, thử việc Hiệu lực kể từ ngày ký 

195/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình tổ 
chức đào tạo Hiệu lực kể từ ngày ký 

196/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
quản lý cơ sở hạ tầng, thiết bị văn phòng Hiệu lực kể từ ngày ký 

197/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc ban hành và áp dụng Quy trình 
Xác định và quản lý rủi ro chất lượng – an toàn – 
môi trường 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

198/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
quản lý kỹ thuật Hiệu lực kể từ ngày ký 

199/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình tổ 
chức triển khai và nghiệm thu sửa chữa Đại tu, 
Trung tu, Tiểu tu Nhà máy điện 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

200/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
Tổ chức sáng kiến cải tiến kỹ thuật Hiệu lực kể từ ngày ký 

201/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại của Khách 
hàng/các bên hữu quan 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

202/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
rao đổi thông tin liên lạc Hiệu lực kể từ ngày ký 

203/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
Tiếp cận, tuân thủ, giám sát các yêu cầu của pháp 
luật và các yêu cầu khác 

Hiệu lực kể từ ngày ký 
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204/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
ứng phó với tình huống khẩn cấp Hiệu lực kể từ ngày ký 

205/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro Hiệu lực kể từ ngày ký 

206/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
Nhận diện khía cạnh và đánh giá tác động môi 
trường 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

207/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy trình 
kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

208/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy định vệ 
sinh môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

209/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy định 
quản lý và sử dụng điện, gas Hiệu lực kể từ ngày ký 

210/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy định an 
toàn trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại các 
Nhà máy điện 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

211/QĐ-DVKT 25/5/2017 
Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy định 
kiểm tra công tác an toàn sức khỏe môi trường tại 
các Chi nhánh 

Hiệu lực kể từ ngày ký 

212/QĐ-DVKT 25/5/2017 Quyết định về việc sửa đổi và áp dụng Quy định về 
hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường Hiệu lực kể từ ngày ký 

336/QĐ-DVKT 01/8/2017 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy trình ứng 
cứu tình hướng khẩn cấp QT-MT.03 HIệu lực kể từ ngày ký 

239/QĐ/HĐQT-DVKT 07/9/2017 Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế đào tạo HIệu lực kể từ ngày ký 

264/QĐ/HĐQT-DVKT 30/10/2017 
Quyết định phê duyệt Quy chế về tiêu chuẩn chức 
danh và chính sách cho cán bộ công nhân viên kỹ 
thuật cao 

HIệu lực kể từ ngày ký 

264/QĐ/HĐQT-DVKT 30/10/2017 Quyết định phê duyệt Quy chế tuyển dụng, quản lý 
và sử dụng lao động HIệu lực kể từ ngày ký 

* Văn bản do các phòng chức năng Công ty chủ trì soạn thảo, quản lý. 

Biên soạn : Hoàng Hà 
Kiểm duyệt : Nguyễn Duy Long 
Email : 
pth@pvps.vn/hoangha@pvps.vn 
Điện thoại : 04.37878186 (ext: 216) 
Fax : 04.37878185 
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