
LỜI GIỚI THIỆU

Bản tin pháp luật VNPT tháng 8/2021 gồm 3 phần chính: 

-  Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh

doanh của Tập đoàn:

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 7/2021.

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu !

(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn,

Tel: 091.3210371,  Email:thanhmai@vnpt.vn)
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Phần 1: Các VBPL có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập
đoàn:

1. Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại
doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi
sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2021.

Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm
2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp
giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm
2020 và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn
đến hết năm 2020 được tiếp tục thực hiện cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban
hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:

* Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp
có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn
2021-2025 làm cơ sở rà soát Kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên, chuyển đổi sở hữu (bao gồm hình thức cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh
nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), sắp xếp
lại (bao gồm hình thức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản), thoái vốn
đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-
2025.

* Đối tượng áp dụng bao gồm:

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tổ chức được thành lập theo quy định của pháp
luật.

2. Doanh  nghiệp  nhà  nước  theo  quy  định  tại  Điều  88 Luật  Doanh  nghiệp  số
59/2020/QH14, bao gồm:
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a) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà
nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ-công ty con là công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Công ty
mẹ);

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ;

c) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a, b khoản này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là Người đại diện phần vốn nhà
nước).

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ; Người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai  thành viên trở lên do doanh
nghiệp nhà nước góp vốn, mua cổ phần.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại, chuyển đổi sở
hữu, sắp xếp lại và thoái vốn.

* Tiêu chí phân loại:

1. Tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh
nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn được
ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đối với các doanh nghiệp không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí
phân loại nêu tại khoản 1 Điều này thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực
hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn:

a) Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác các mỏ
nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng;

b) Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền núi; vùng
sâu; vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;

c) Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng
doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên
tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên;
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d) Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc; có vai trò
quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát
triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.

* Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu:

1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, cơ quan đại diện chủ
sở hữu có trách nhiệm rà soát, xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Kế
hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Khoản 1
Điều 6 Quyết định này với các nội dung như sau:

a) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đáp ứng tiêu chí
phân loại quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này thực hiện theo các hình thức:
tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa; chuyển
thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thoái vốn nhà nước.

b) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đáp ứng tiêu chí
phân loại quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này đề xuất chủ trương chuyển
đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn và tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp
cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

c) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước không đáp ứng quy
định Tiêu chí phân loại tại Điều 3 Quyết định này thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp
xếp lại, thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng thành viên, Người
đại  diện  phần  vốn  nhà  nước tại  Công  ty  mẹ trong  mô hình  công  ty  mẹ - công
ty con thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ theo quy
định tại Điều 5 Quyết định này.

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch sắp
xếp lại  doanh nghiệp  giai  đoạn 2021-2025 đã  được Thủ  tướng Chính phủ phê
duyệt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định  bằng văn bản cá biệt đối
với các trường hợp không thực hiện được theo Quyết định này.

* Trách nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty mẹ, Người đại diện phần vốn
nhà nước trong mô hình công ty mẹ-công ty con:

1. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gồm nội dung
sắp xếp doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ, trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo các quy định sau:
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a) Công ty mẹ nắm giữ tỷ lệ vốn tương ứng với tỷ lệ vốn Nhà nước tại các ngành,
lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại đối với các doanh nghiệp có vốn góp của
Công ty mẹ hoạt động trong ngành, lĩnh vực này.

b) Công ty mẹ quyết định nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp
có vốn góp của Công ty mẹ không thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân
loại theo một trong các nguyên tắc sau:

- Có ngành, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có
liên quan phục vụ trực tiếp ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty mẹ;

- Hoạt động kinh doanh hiệu quả và có vai trò quan trọng hoặc quy mô cần thiết cho
sự phát triển của các doanh nghiệp trong mô hình công ty mẹ - công ty con. 

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại
diện chủ sở hữu về phương án sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty
mẹ trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:

* Trưởng các đơn vị: Ban TCNL, Ban KHĐT, Ban KTTC tổ chức nghiên cứu phục
vụ công tác tham mưu, đề xuất; các đơn vị khác nghiên cứu để biết.

2. Thông tư 46/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội
dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh
nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh
nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 của
Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị
doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty
cổ phần.

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:

* Phạm vi điều chỉnh:
Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị 
doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty 
cổ phần theo quy định tại của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm
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2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 
ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP) và Nghị định số 
140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 91/2015/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 140/2020/NĐ-CP).

* Đối tượng áp dụng:

a) Các doanh nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và
khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là doanh nghiệp 
cổ phần hóa), bao gồm:
- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty 
mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong 
nhóm công ty mẹ - công ty con và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc
lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp cấp I đầu tư 100% 
vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp II).

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy 
định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

* Một số nguyên tắc về xử lý tài chính khi thực hiện cổ phần hóa:

1. Căn cứ danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, doanh nghiệp cổ phần hóa phải chủ động xử lý những tồn tại về 
tài chính theo quy định hiện hành đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ. Khi nhận được quyết định thực hiện cổ phần hóa của cơ quan có thẩm 
quyền, doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức kiểm kê, phân loại tài sản, các nguồn 
vốn và quỹ doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng, đối chiếu và xác nhận công nợ 
theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại Thông tư này làm cơ sở xác định giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ 
phần hóa.
Đối với diện tích đất mà doanh nghiệp không được giữ lại tiếp tục sử dụng theo 
phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn đang theo 
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dõi, sử dụng và chưa có kế hoạch thu hồi của cấp có thẩm quyền thì doanh nghiệp 
cổ phần hóa phải báo cáo, thuyết minh làm cơ sở bàn giao cho cơ quan có thẩm 
quyền khi chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

2. Doanh nghiệp cổ phần hóa không thực hiện điều chỉnh số liệu trong sổ sách kế 
toán, báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo kết quả xác 
định giá trị doanh nghiệp đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định và công 
bố.

3. Trường hợp sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị doanh nghiệp 
theo quy định mà giá trị thực tế doanh nghiệp thấp hơn các khoản phải trả thì xử lý 
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

4. Tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp cổ phần lần đầu, doanh nghiệp lập báo cáo tài chính và xử lý các vấn 
đề về tài chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, khoản 5 
Điều 3 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.
Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh 
giảm vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số lỗ phát sinh theo quy định tại khoản 7 
Điều 21 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP thì công ty cổ phần không được chuyển số 
lỗ này khi xác định thu nhập chịu thuế của các năm sau theo quy định của pháp luật 
về thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

5. Quá trình xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực 
hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy 
định của Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện xử lý tài chính 
và xác định giá trị doanh nghiệp không chấp hành đúng chế độ quy định, gây ra tổn 
thất hoặc thất thoát tài sản nhà nước thì tổ chức, cá nhân đó chịu trách nhiệm hành 
chính, bồi thường vật chất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật.

6. Trường hợp phát hiện kiểm kê thiếu hoặc bỏ sót các tài sản, công nợ trong quá 
trình kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận công nợ dẫn đến giảm giá trị doanh nghiệp
và vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa được xử lý theo quy định tại khoản 4
Điều 10 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
Riêng các khoản phải nộp ngân sách nhà nước ngay sau khi phát hiện kê khai thiếu, 
bị bỏ sót kể từ khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần thì công ty cổ phần có 
trách nhiệm thực hiện kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 
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Việc xử lý vi phạm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và 
pháp luật có liên quan.

7. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý các vấn đề tài 
chính trong quá trình cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, 
Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này và các vấn đề tài chính
phát sinh (nếu có) liên quan đến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp sau khi doanh 
nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

8. Tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp phải thực hiện xác định giá trị 
doanh nghiệp theo phương pháp tài sản quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định số
126/2017/NĐ-CP, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 17 Điều 1 và 
khoản 6, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại 
Thông tư này; đồng thời được lựa chọn tối thiểu một phương pháp xác định giá trị 
doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật giá và thẩm định giá để trình cơ 
quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định.

9. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải thuyết minh, cung cấp thông tin cho các nhà đầu 
tư tại phương án cổ phần hóa và bản cáo bạch thông tin các loại tài sản hiện có tại 
doanh nghiệp (tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản khác đang quản lý, sử dụng; tài sản là 
công trình đầu tư đang thực hiện dở dang) được đầu tư bằng vốn đầu tư công và 
được xác định là tài sản công.
Trường hợp các tài sản này được nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng 
và được tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật, nhưng chưa được phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hình thành tài sản tại thời 
điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì khi phê duyệt phương án cổ phần hóa, cơ 
quan đại diện chủ sở hữu phải đưa vào phương án cổ phần hóa nội dung xử lý khi 
quyết toán dự án đầu tư hình thành tài sản này đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (trường hợp giá trị tài sản có tăng, giảm so với giá trị khi nhà nước giao tài 
sản cho doanh nghiệp), đảm bảo phù hợp với hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp 
theo phương án phê duyệt, đồng thời công khai thông tin xử lý này khi thực hiện 
bán đấu giá cổ phần doanh nghiệp lần đầu cho nhà đầu tư để nhà đầu tư và doanh 
nghiệp sau chuyển đổi biết và thực hiện theo phương án cổ phần hóa đã được phê 
duyệt.
Trường hợp các tài sản này đang thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan
thẩm quyền trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo văn
bản hướng dẫn đó.

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
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* Trưởng các đơn vị: Ban TCNL, Ban KHĐT, Ban KTTC tổ chức nghiên cứu phục
vụ công tác quản lý; các đơn vị khác nghiên cứu để biết.

Lưu ý:

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác quy

định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

Phần 2: Các dự thảo VBPL của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến
góp ý: 

STT Tên Dự thảo Ngày lấy ý kiến Trách nhiệm
nghiên cứu, xem

xét có ý kiến
1 Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng
thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy 
nhập vô tuyến”

Ngày bắt đầu 
19/07/2021

Ngày hết hạn 
19/09/2021

Ban CN, Ban CL, 
VNPT-Net, các 
đơn vị liên quan.

2
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện 
cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn 
thông và công nghệ thông tin”

Ngày bắt đầu 
19/07/2021
Ngày hết hạn 
19/09/2021

Ban CN, Ban CL, 
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

3 Dự thảo Thông tư sửa đổi 1:2022 QCVN 
102:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về cấu trúc mã định danh và định 
dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ 
thống quản lý văn bản và Điều hành”

Ngày bắt đầu 
15/07/2021
Ngày hết hạn 
15/09/2021

Ban CN, Ban CL, 
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

4 Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản
phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Ngày bắt đầu 
15/07/2021
Ngày hết hạn 
15/09/2021

Ban CN, Ban CL, 
VNPT- IT, các đơn
vị liên quan.

5 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT 
ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT
quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet

Ngày bắt đầu 
09/07/2021
Ngày hết hạn 
09/09/2021

Ban CN, Ban CL,  
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

6 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh 
mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm 
theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày
08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban 

Ngày bắt đầu 
06/07/2021
Ngày hết hạn 
06/09/2021

Ban CN, Ban CL,  
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.
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https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2066&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2066&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2067&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2067&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2067&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2069&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2069&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2068&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2068&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2068&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2071&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2071&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2071&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2070&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2070&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2070&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx


hành Danh mục sản phẩm phần mềm và 
phần cứng, điện tử

7 Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP 
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin trên mạng và Nghị 
định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số Điều của Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP

Ngày bắt đầu 
05/07/2021
Ngày hết hạn 
05/09/2021

Ban CN, Ban CL,  
VNPT-Net, VNPT-
Vinaphone, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

8 Dự thảo Thông tư Hủy bỏ quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông

Ngày bắt đầu 
25/06/2021
Ngày hết hạn 
25/08/2021

Ban CN, Ban CL,  
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

9 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một 
số điều Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg 
ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ 
viễn thông công ích Việt Nam

Ngày bắt đầu 
11/06/2021
Ngày hết hạn 
11/08/2021

Ban CN, Ban CL, 
Ban KHĐT,  
VNPT-Net, VNPT-
IT, các đơn vị liên 
quan.

Nếu đơn vị/cá nhân có ý kiến góp ý cho các Dự thảo đang được lấy ý kiến, xin truy cập
trang thông tin điện tử của Bộ Thông Tin và Truyền thông để xem thông tin chi tiết và
tham gia ý kiến; hoặc gửi ý kiến về Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra - Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thanhmai@vnpt.vn) để tổng hợp.

Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 7/2021.

1. Quy chế việc quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ và khuyến khích của Tập đoàn
BCVTVN ban hành kèm theo QĐ số 801/QCLT-VNPT-CĐVNPT ngày 28/7/2021
(Số EOffice: 609775).

2. Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác truyền thông nội bộ của
Tập đoàn  ban hành kèm theo QĐ số 673/QĐ-VNPT-TGTT ngày 5/7/2021 (Số
EOffice: 502131)

Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm
nghiên cứu và chấp hành quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ thống
quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn).

LƯU HÀNH NỘI BỘ
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