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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 10/2021 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 các Bộ ngành 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 9/2021. 

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị, cá 

nhân của Tập đoàn.  

 

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

Bùi Quỳnh Hoa, Tel:0945.123.690,  Email:hoabq@vnpt.vn) 
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Phần 1: Các VBPL có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 
đoàn: 
 
1. Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị 
vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện 
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021 và thay thế Thông tư số 
05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.. 

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

 Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ 
sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô 
tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. 

Thông tư này không áp dụng đối với: 

a. Việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và các 
trường hợp được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Điều 27 của 
Luật Tần số vô tuyến điện; 

b. Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện của đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, 
nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không; 

c. Việc cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến điện cho đài trái đất của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu 
cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại 
giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn. 

Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 

1. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo phương thức trực tiếp, hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép được lập thành 01 (một) bộ. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
đầy đủ, đúng quy định trước thì được xem xét cấp giấy phép trước. 
Đối với trường hợp cấp giấy phép thông qua phương thức đấu giá, thi tuyển quyền sử 
dụng tần số vô tuyến điện, thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá, thi tuyển. 
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2. Đối với giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn của giấy 
phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá 10 (mười) 
năm đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, 15 (mười lăm) năm đối 
với giấy phép sử dụng băng tần, 20 (hai mươi) năm đối với giấy phép sử dụng tần số 
và quỹ đạo vệ tinh và bảo đảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Tổng 
thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy 
định cho từng loại giấy phép tương ứng. Trường hợp giấy phép được cấp lần đầu bằng 
thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì được xem xét gia hạn tối đa 
là 01 (một) năm. 

3. Tổ chức, doanh nghiệp được cấp Giấy phép sử dụng băng tần có trách nhiệm báo 
cáo định kỳ cho Cục Tần số vô tuyến điện Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện 
sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện (theo mẫu quy định tại Phụ lục III của 
Thông tư này) trước ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu 
của Cục Tần số vô tuyến điện. 

4. Đối với các trường hợp phải đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện theo 
quy định tại Điều 41 của Luật Tần số vô tuyến điện, trong thời gian thực hiện đăng ký, 
phối hợp theo quy định của Liên minh viễn thông quốc tế, Cục Tần số vô tuyến điện 
chỉ xét cấp giấy phép tạm thời. Tổ chức, cá nhân phải ngừng hoạt động nếu việc đăng 
ký, phối hợp không thành công. Việc cấp phép chính thức được thực hiện theo kết quả 
đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện với Liên minh viễn thông quốc tế. 

5. Mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Phụ lục I của Thông 
tư này. 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 

1. Trước khi hết hạn ít nhất là 30 (ba mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng tần số 
và thiết bị vô tuyến điện, 60 (sáu mươi) ngày đối với Giấy phép sử dụng băng tần và 
Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đề 
nghị gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để được gia hạn theo đúng quy 
định. Giấy phép được gia hạn chỉ kéo dài thời hạn sử dụng, các thông số khác của giấy 
phép không thay đổi. 

2. Trường hợp không tuân thủ thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức, cá 
nhân muốn tiếp tục sử dụng tần số phải làm thủ tục như thủ tục cấp mới. 

3. Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung trong giấy phép (trừ thời hạn sử dụng) thì phải làm hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung 
nội dung giấy phép để được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định. 
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4. Tổ chức, cá nhân được đề nghị gia hạn giấy phép kết hợp với sửa đổi, bổ sung nội 
dung giấy phép, phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

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

Trưởng Ban Công Nghệ tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

2. Thông tư 72/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 
Nhà nước 

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

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. 

(1) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 5 - Các hình thức thu ngân sách 
nhà nước như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Thu bằng chuyển khoản: 

a) Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại NHTM, NHTM thực 
hiện trích tài khoản của người nộp NSNN chuyển vào tài khoản của KBNN để ghi thu 
NSNN. 
b) Thu bằng chuyển khoản từ tài khoản của người nộp NSNN tại KBNN, KBNN thực 
hiện trích tài khoản của người nộp NSNN để ghi thu NSNN. 

c) Thu bằng phương thức điện tử, bao gồm: 

- Qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế 
(cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan); 

- Qua dịch vụ thanh toán điện tử của NHTM như ATM, Internetbanking, Mobile 
banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác của NHTM; 

- Qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; 

- Qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch công cấp bộ, cấp tỉnh”. 
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b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau: 

“c) Thu bằng tiền mặt qua cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu. 
Cơ quan thu hoặc tổ chức được cơ quan thu ủy nhiệm thu có trách nhiệm thu tiền mặt 
từ người nộp NSNN (trừ các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại NHTM theo quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-
BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý thu, 
chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN), sau đó nộp toàn bộ số tiền đã thu được vào tài 
khoản của KBNN mở tại ngân hàng theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Xử lý 
vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn”. 

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

Trưởng Ban Kế toán - Tài chính tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản 
lý; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, triển khai thực hiện. 

3. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thông tư này thay 
thế: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết 
bị thi công; Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-
BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân 
công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông 
tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quy 
đổi vốn đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng./ 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động 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 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng 
công trình, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây 
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dựng, suất vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng. 

Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP). Theo đó, Điều 2 Nghị 
định số 10/2021 quy định như sau: 

“1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu 
tư công, dự án PPP. 

2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng 

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục I Phụ lục I 
Thông tư này. Trường hợp chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng được công bố, sơ 
bộ tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án tương 
tự đã thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác và quy đổi chi phí 
cho phù hợp với địa điểm xây dựng, đặc điểm, tính chất của dự án, thời điểm xác định 
sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP, phương pháp hướng dẫn tại mục II Phụ lục I Thông tư này và một số 
quy định cụ thể sau: 

a) Cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng gồm: thiết kế cơ sở, quy chuẩn và tiêu 
chuẩn áp dụng, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị chủ yếu; giải pháp về kiến 
trúc, kết cấu chính của công trình; giải pháp về xây dựng và vật liệu chủ yếu; điều kiện, 
kế hoạch thực hiện dự án và các yêu cầu cần thiết khác của dự án. 

b) Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu 
tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có quy định hoặc chưa đủ cơ sở để xác 
định thì được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), vốn vay ưu 
đãi của nhà tài trợ nước ngoài được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho 
phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo 
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các quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký 
kết và các quy định của pháp luật có liên quan. 

 4. Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án 
PPP) được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác theo quy định của pháp luật 
về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

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

Trưởng Ban Kế hoạch – Đầu tư tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản 
lý; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media nghiên cứu để biết, triển khai thực hiện. 

4. Quyết định số 397/QĐ-UBQLV ngày 31/8/2021 của Ủy ban quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp 
có vốn nhà nước do Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện 
chủ sở hữu trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định chủ sở hữu 

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

Theo Quy chế 397 của UBQLV có một số nội dung mới cần triển khai: 

1. Xây dựng và gửi lấy ý kiến UBQLV trước 31/12 đối với Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, 
giám sát hằng năm của Tập đoàn; Kế hoạch kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt được 
gửi cho Ủy ban để phối hợp thực hiện; Nội dung bản kế hoạch cần bổ sung thêm mục 
tiêu của hoạt động kiểm tra, giám sát (Điều 7 Quy chế 397). 

2. Báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 
định của chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 49/2014/NĐ-CP; về giám sát tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 
87/2015/NĐ-CP được tổng hợp chung thành 1 báo cáo. Đề cương báo cáo tổng hợp 
thực hiện theo mẫu báo cáo giám sát tài chính ban hành kèm theo Quy chế giám sát tài 
chính và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp của UBQLV (điểm a Khoản 1 Điều 12 Quy 
chế 397). 

3. Báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ được thực hiện theo Quy chế của UBQLV về giám sát, đánh 
giá đầu tư (điểm b khoản 1 Điều 12 Quy chế 397). Hiện UBQLV đã có quyết định số 
420/QĐ-UBQLV ngày 13/9/2021 ban hành Quy chế giám sát, đánh giá đối với các 
chương trình, dự án đầu tư thuộc trách nhiệm của UBQLV trong đó quy định việc giám 
sát, đánh giá chương trình đầu tư công, giám sát tổng thể đầu tư thực thiện theo quy 
định của Nghị định 29/2021/NĐ-CP. 
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4. Thời gian báo cáo định kỳ được ấn định trước 15/8 đối với báo cáo 6 tháng và trước 
10/5 của năm tiếp theo đối với báo cáo 1 năm. Riêng báo cáo hằng năm về giám sát, 
đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định 29/2021/NĐ-CP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, đồng gửi UBQLV trước ngày 01/3. 

5. Theo Quy chế 397, báo cáo của Người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp cấp 2 
(công ty TNHH, công ty cổ phần có vốn góp trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp 
cấp 1) gửi chủ sở hữu là doanh nghiệp cấp 1 cũng phải đồng gửi cho UBQLV (khoản 3 
Điều 13 Quy chế 397). Chế độ báo cáo của Người đại diện do Doanh nghiệp cấp 1 quy 
định. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 
Ban KSNB, KHĐT, KTPCTT, KTTC tổ chức triển khai. 
 
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 các Bộ đang lấy ý kiến góp ý:  
 
 
STT Tên Dự thảo Ngày lấy ý kiến Trách nhiệm 

nghiên cứu, xem 
xét, có ý kiến 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
1 

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Viễn thông  

Ngày bắt đầu 
07/08/2021 

Ngày hết hạn 
07/10/2021 

Ban CN, KTPCTT, 
VNPT-Vinaphone 

VNPT-Media 

VNPT-Net 

VNPT-IT 

Viễn thông tỉnh, 
thành phố. 

2 Dự thảo Thông tư Quy định về 
quản lý và sử dụng kho số viễn 
thông 

 

Ngày bắt đầu 
17/09/2021 

Ngày hết hạn 
17/11/2021 

Ban CN, VNPT-
Vinaphone. 

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 10/2021 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

9

3 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
22/2014/TT-BTTTT ngày 
22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 
TT&TT ban hành Thông tư ban 
hành Quy hoạch kho số viễn thông 

 

Ngày bắt đầu 
17/09/2021 

Ngày hết hạn 
17/11/2021 

Ban CN, VNPT-
Vinaphone 

 

4 Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế 
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 
13/6/2011 của Chính phủ quy định 
về việc cung cấp thông tin và dịch 
vụ công trực tuyến trên trang thông 
tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 
tử của cơ quan nhà nước. 

 

Ngày bắt đầu 
09/09/2021 

Ngày hết hạn 
09/10/2021 

Ban CN, CLSP,  

VNPT-IT 

 

5 Hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 
10/4/2007 của Chính phủ về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước 

 

Ngày bắt đầu 
09/09/2021 
 
Ngày hết hạn 
09/10/2021 

Ban CN, CLSP, 
VNPT-IT;  VNPT-
Vinaphone, Viễn 
thông tỉnh, thành 
phố. 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
1 Dự thảo Thông tư Quy định tiêu 

chuẩn phân loại lao động theo điều 
kiện lao động 

 

Ngày bắt đầu  
18/8/2021 
 
Ngày hết hạn 
18/10/2021 

Ban TCNL 

2 Dự thảo Nghị định quy định chính 
sách đối với người lao động dôi dư 
khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại 
công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ 

 

Ngày bắt đầu  
14/9/2021 
 
Ngày hết hạn 
14/11/2021 

Ban TCNL 

3 Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng 
hợp thông tin thị trường lao động 

Ngày bắt đầu  
23/9/2021 
 

Ban TCNL 
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Ngày hết hạn 
23/11/2021 

 
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 (hoabq@vnpt.vn) để tổng hợp. 
 
Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 9/2021. 

 
1. Quyết định số  152/QĐ-HĐTV-VP ngày 29/9/2021 Quy chế quản lý liên lạc 
nghiệp vụ, công vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (số eoffice: 
489530) 
2. Quyết định số 1165/QĐ-VNPT-CN-CLG ngày 20/9/2021 Quy định về kiểm định 
sản phẩm phần mềm (số eoffice: 732266). 
3. Quyết định số 1461/QĐ-VNPT-CLSP ngày 17/9/2021 Quy định vận hành, khai 
thác, cập nhật, quản lý các dự án CNTT triển khai cho khách hàng tổ chức, doanh 
nghiệp (số eoffice: 750717). 
 
 
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). 


