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Trình tự xây dựng và ban hành
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TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH 

KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN

Số 1 – Tháng 12, 2022

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

của nhà máy điện được duyệt. Chủ đầu tư các nhà máy điện này có trách nhiệm cung 

cấp Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

a) Trên cơ sở các số liệu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được duyệt, 

Tổng mức đầu tư có hiệu lực tại thời điểm tính toán khung giá phát điện Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam nhận được trước ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc số liệu thực tế đàm 

phán hợp đồng mua bán điện (nếu có). 

b) Đề xuất lựa chọn Nhà máy điện chuẩn, lựa chọn các thông số được sử dụng tính 

toán giá phát điện cho Nhà máy điện chuẩn phù hợp với thực tế thực hiện các hợp 

đồng mua bán điện và lập hồ sơ tính toán khung giá phát điện nhà máy điện, trình Cục 

Điều tiết điện lực thẩm định.

c) Tính toán giá trần của nhà máy thủy điện.

Chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và báo cáo 

giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 

Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm lựa chọn nhà máy điện chuẩn và tổ chức 

thẩm định khung giá phát điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình.

Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định khung giá 

phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện cho 

năm tiếp theo và công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Điều 

tiết điện lực. Trường hợp khung giá phát điện của năm tiếp theo chưa 

được công bố, cho phép tạm thời áp dụng khung giá phát điện có 

hiệu lực gần nhất.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tính toán khung giá 

phát điện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trình 

duyệt. Trường hợp cần thiết, Cục Điều tiết điện lực có văn bản yêu cầu Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình làm rõ các nội dung trong hồ sơ. 

Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa đổi. Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo giải trình về nội dung trong hồ 

sơ theo yêu cầu.
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TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

STT Văn bản pháp luật

1

Quyết định 2081/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất của các ngân hàng

thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ

trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2014/TT-

NHNN và Thông tư 25/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ban hành

Ngày ban hành: 12/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/01/2023

2

Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 30/11/2022 Ngày hiệu lực: 17/01/2023

3

Thông tư 15/2022/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc

biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống

đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2022 Ngày hiệu lực: 17/01/2023



STT Văn bản pháp luật

XÂY DỰNG

4

Thông tư 06/2022/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về

An toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2022 Ngày hiệu lực: 16/01/2023

5

Thông tư 05/2022/TT-BXD về QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2022 Ngày hiệu lực: 01/06/2023

THƯƠNG MẠI

6

Thông tư 30/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các

Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Công thương ban

hành

Ngày ban hành: 04/11/2022 Ngày hiệu lực: 20/12/2022

7

Thông tư 31/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương

pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư

57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua

bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 08/11/2022 Ngày hiệu lực: 28/12/2022

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

8

Thông tư 33/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 39/2019/TT-BGTVT quy định

trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm

nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện

thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 12/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/02/2023

9

Thông tư 32/2022/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây

dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban

hành

Ngày ban hành: 09/12/2022 Ngày hiệu lực: 01/02/2023

10

Thông tư 31/2022/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin

duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường

xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận

tải ban hành

Ngày ban hành: 07/12/2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2023
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