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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 11/2021 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 10/2021. 

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 79/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 2 Thông tư 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh 
và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư 
342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 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: 

 Khoản 1 Điều 2  Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2020 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái 
phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường 
trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 
số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước được sửa đổi như sau: 

“ 1. Khoản 3 Điều 16 được sửa đổi như sau: 

“3. Hạch toán, kế toán các khoản phát hành, hoán đổi, mua lại công cụ nợ trong nước 
vào ngân sách nhà nước: 

a) Các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây 
dựng Tổ quốc được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá; 
b) Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái 
xây dựng Tổ quốc so với giá trị mệnh giá, chênh lệch giữa giá trị mệnh giá gốc trái 
phiếu được mua lại so với giá mua lại, thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài 
khoản riêng; kết thúc năm, căn cứ vào số dư tài khoản riêng nêu trên, trường hợp 
chênh lệch dương thì hạch toán giảm tương ứng chi trả nợ lãi của ngân sách, trường 
hợp chênh lệch âm được hạch toán tăng chi trả nợ lãi của ngân sách; 
c) Đối với các khoản phát sinh chênh lệch giá trị mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi so 
với trái phiếu được hoán đổi, kế toán không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước; 
trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm dư nợ vay của ngân sách, trường hợp 
chênh lệch âm thì hạch toán tăng dư nợ vay của ngân sách ngay sau khi thực hiện hoán 
đổi trái phiếu”.” 
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b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

Ban Kế toán Tài chính tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

2. Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát 
tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 
nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 và áp dụng từ năm 
tài chính 2021. 

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: 

-  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC như sau: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: 

a) Sửa đổi điểm d khoản 1 

“Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành 

- Doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng các điều kiện sau: 

 
+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt 
hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế 
phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi 
trốn thuế. 

+ Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn 
bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh 
nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn. 

- Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau thì xếp loại B: 

+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực thuế do có 01 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn 
đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không 
thu. 
+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 02 lần về 
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việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo 
cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn. 

- Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau thì xếp loại C: 

+ Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do có từ 02 hành vi vi phạm khác nhau trở lên 
thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế 
được miễn, giảm, hoàn, không thu; Hoặc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế theo quy 
định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 
+ Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 03 lần 
trở lên về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh 
nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn. 
+ Người quản lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của 
doanh nghiệp được đánh giá xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực đã nêu tại điểm a 
khoản 4 Điều 12 Thông tư này theo công bố, kết luận của cơ quan chức năng. Việc 
đánh giá xếp loại doanh nghiệp chỉ tính 01 lần đối với cùng một (01) vụ việc sai phạm 
của Người quản lý doanh nghiệp. 

- Các hành vi vi phạm thủ tục thuế không xem xét để thực hiện đánh giá xếp loại doanh 
nghiệp.” 

b) Sửa đổi Khoản 4 

“4. Phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp: 
Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vào danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ 
về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để phân loại doanh nghiệp. 
Đối với doanh nghiệp an ninh quốc phòng, Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an) quyết định phân loại doanh nghiệp cụ thể đối với từng doanh 
nghiệp. 

Việc phân loại doanh nghiệp để thực hiện đánh giá xếp loại doanh nghiệp được Cơ 
quan đại diện chủ sở hữu nêu cụ thể trong quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh 
doanh hàng năm cho từng doanh nghiệp. 

Trường hợp là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thì xếp loại doanh nghiệp theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 30 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Trường hợp là doanh 
nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên thì xếp loại doanh nghiệp theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 30 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.” 
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4. Sửa đổi Biểu số 01.A Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong năm..., Biểu số 01.B Báo cáo 
tình hình đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 
vốn điều lệ đang hoạt động trong năm..., Biểu số 01.C Báo cáo tình hình đầu tư bổ 
sung vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên trong năm..., Biểu số 01.D Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước để mua lại một 
phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp trong năm..., Biểu số 03 Báo cáo kết quả giám sát tài 
chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (Ban hành kèm 
theo). 

 - Bãi bỏ các nội dung quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC như sau: 

1. Bãi bỏ cụm từ “theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 12 Thông tư này” quy 
định tại điểm đ khoản 2 Điều 5. 

2. Các nội dung quy định tại Điều 12: 

a) Bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12: “Đối với những doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm chủ yếu của nền kinh tế gồm: điện, than, dầu khí, xi măng thì tính theo 
sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ; Đơn vị để tính sản lượng của sản phẩm dầu thô 
là tấn, khí là m3, than, xi măng là tấn, điện là kwh”. 

b) Bãi bỏ nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12: “Trường hợp tại thời điểm 
lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp chưa thực hiện phân phối trích lập các quỹ 
thì khi thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp phải cộng thêm số trích 
lập của Quỹ đầu tư phát triển theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 
91/2015/NĐ-CP vào chỉ tiêu vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định tỷ suất lợi nhuận 
trên vốn chủ sở hữu”. 

3. Bãi bỏ Điều 13. 

4. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 14. 

5. Bãi bỏ Biểu số 04.A, Biểu số 04.B, Biểu số 05.B 

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

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. 

3. Thông tư 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy 
trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 
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Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thay thế Thông 
tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy 
định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh. 

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 quy định việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với đơn khiếu nại, đơn tố 
cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (sau đây gọi chung là đơn). 

Các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, 
xử lý theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của 
Chính phủ quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 
về quy định hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

- Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) và người 
có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xử lý đơn và cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. 

- Phân loại đơn đủ điều kiện xử lý, đơn không đủ điều kiện xử lý. 

a) Đơn đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

- Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì 
phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, 
tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn; 

- Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, 
lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu 
nại; 

- Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố 
cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan; 

- Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh; 

- Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi 
vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ 
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cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại 
khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo. 

b) Đơn không đủ điều kiện xử lý bao gồm: 

- Đơn không đáp ứng các yêu cầu tại điểm a khoản 2 Điều này; 

- Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ 
chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết; 

- Đơn đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này; 

- Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, 
bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

- Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được. 

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

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra (Tập đoàn), VNPT - Vinaphone, VNPT - Media 
nghiên cứu để biết, triển khai thực hiện. 

4. Thông tư 08/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy 
định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2021 và thay thế các Thông tư sau 
đây: 

a) Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. 

b) Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-
BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy 
định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo. 

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: 
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Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao 
gồm: Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; Điện thoại không 
dây; Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID); Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến 
điện; Thiết bị âm thanh không dây; Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện; Thiết bị 
vòng từ; Thiết bị sạc không dây; Thiết bị liên lạc dùng bộ đàm công suất thấp;… 

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn cấp 
giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn 
thông, không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp. Trường hợp 
thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gây nhiễu có 
hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì phải 
dừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục. 

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

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

5. Thông tư 07/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ toàn bộ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2021. 

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: 

Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 
hành sau đây: 

1. Quyết định số 34/2002/QĐ-BCN ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp ban hành quy định về giao nộp báo cáo địa chất và cung cấp tài liệu địa chất và 
khoáng sản. 

2. Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo 
Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi 
tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. 

3. Thông tư số 08/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 
2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. 
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4. Thông tư số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 
Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách 
xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy 
theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. 

5. Quyết định số 30/2006/QĐ-BCN ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập. 

6. Thông tư số 13/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ 
thống điện và thị trường điện. 

7. Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. 

8. Thông tư số 07/2011/TT-BCT ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế 
nhập khẩu 

9. Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá và theo dõi thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương. 

10. Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 quy định cấp Giấy xác 
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

11. Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của 
Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi. 

12. Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 
30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác kiểm tra, 
xử lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh 
vực Công Thương. 

13. Thông tư số 10/2014/TT-BCT ngày 12 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị 
trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia. 

14. Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định việc xác định 
người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười 
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một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức 
thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

15. Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực 
cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức 
Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương. 

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

Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính, VNPT-Net nghiên cứu để biết. 

6. Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo 
vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2021. 

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: 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 
15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ 
việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 

1. Sửa đổi Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Trình tự, thủ tục bảo vệ 

Trình tự, thủ tục bảo vệ được thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI Luật Tố 
cáo” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 8 như sau: 

“b) Trường hợp người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm 
cho người được bảo vệ thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ 
chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động đó là thành viên phải có 
ý kiến bằng văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo ngay sự việc với cơ 
quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và báo cáo tổ chức đại diện cấp trên trực 
tiếp của người lao động (nếu có) để kịp thời xử lý và có biện pháp bảo vệ việc làm cho 
người được bảo vệ.”. 
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b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật 

Ban Tổ chức – Nhân lực tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

7. 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 Ủy ban 
quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2021 

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 

Quy chế này quy định về nội dung, cách thức, trình tự, tổ chức thực hiện và phân công 
nhiệm vụ cho các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà 
nước tại Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Ủy ban) trong việc thực hiện công tác giám 
sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-
CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc 
gia và giám sát, đánh giá đầu tư (sau đây gọi là Nghị định số 29/2021). Các chương 
trình, dự án đầu tư mà Ủy ban có trách nhiệm giám sát, đánh giá bao gồm: 

1. Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban (là 
các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật làm việc…của Ủy ban và các 
chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công được Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ giao theo quy định của pháp luật về đầu tư công) quy định tại khoản 2, Điều 50, 
điểm b, khoản 2, Điều 55 và khoản 2 Điều 92 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

2. Dự án đầu tư của các Tập đoàn, Tổng Công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu 
nhà nước: 

a) Các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công đầu tư trong nước 
quy định tại khoản 3, Điều 62, điểm c, khoản 2, Điều 68 và khoản 3, Điều 92 Nghị 
định số 29/2021/NĐ-CP. 

b) Các dự án đầu tư ra nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 75, điểm b khoản 1 Điều 
80 và khoản 3, Điều 92 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

3. Việc giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của 
pháp luật về chứng khoán 
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4. Việc giám sát, đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện theo quy định 
tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, những vấn đề khác biệt do đặc thù của việc sử dụng 
các nguồn vốn này thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và 
điều ước quốc tế có liên quan. 

5. Việc giám sát, đánh giá chương trình đầu tư công, giám sát tổng thể đầu tư thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về đầu 
tư công. 

- Đối tượng áp dụng: 

Các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Ủy ban; Hội đồng thành viên, người đại diện phần 
vốn nhà nước, kiểm soát viên nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng Công ty do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ và các đối tượng có liên quan đến hoạt động đầu tư thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban. 

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư ra nước ngoài 

(a) Giám sát dự án đầu tư 

- Ủy ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình đầu tư dự án theo nội dung và các 
chỉ tiêu được phê duyệt tại quyết định đầu tư 

- Nội dung theo dõi: 

+ Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của nhà đầu tư; 

+ Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện các 
mục tiêu của dự án, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, việc quản lý, sử dụng, 
bảo toàn và phát triển vốn đầu tư Nhà nước đúng quy định; 

+ Tổng hợp kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính của tổ chức kinh 
tế thành lập tại nước ngoài để thực hiện dự án, việc chuyển lợi nhuận về nước; 

+ Việc chấp hành biện pháp xử lý của nhà đầu tư; 

+ Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền. 

- Nội dung kiểm tra 
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+ Tiến độ thực hiện dự án; 

+ Việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra 
nước ngoài; 

+ Việc thực hiện quy định tại Giấy chứng nhạn đăng ký đầu tư ra nước ngoài; 

+ Việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, 
đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài, chuyển lợi nhuận về nước, giám sát và đánh giá 
dự án đầu tư ra nước ngoài; 

+ Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện. 

(b) Đánh giá dự án đầu tư 

- Ủy ban tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất khi cần thiết 

- Nội dung đánh giá đột xuất: 

+ Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu đầu tư; 

+ Mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với quy định tại Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư ra nước ngoài; 

+ Xác định phát sinh ngoài dự kiến (nếu có) và nguyên nhân; 

+ Ảnh hưởng của phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án, khả năng hoàn 
thành mục tiêu của dự án; 

+ Đề xuất và kiến nghị 

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

Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu để biết, triển khai thực hiện 

 
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:  
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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 Bộ quy tắc ứng xử về bảo 
vệ trẻ em trên không gian mạng 

 

Ngày bắt đầu 
26/10/2021 

Ngày hết hạn 
26/12/2021 

 

 

2 

Dự thảo Hồ sơ đề nghị sửa đổi 
Luật Viễn thông 

 

Ngày bắt đầu 
11/10/2021 

Ngày hết hạn 
11/11/2021 

 

Ban CN, KHĐT, 
KTTC, CLSP, 
KTPCTT, VNPT-IT, 
VNPT-Net, VNPT-
Vinaphone, VNPT-
Media, Viễn thông 
tỉnh/thành phố 

3 Dự thảo Thông tư “Quy hoạch 
băng tần 2300-2400 MHz cho hệ 
thống thông tin di động IMT của 
Việt Nam” 

 

Ngày bắt đầu 
05/10/2021 

Ngày hết hạn 
05/12/2021 

 

Ban CN, VNPT-Net, 
VNPT-Vinaphone, 
Viễn thông 
tỉnh/thành phố 

4 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. 

 

5 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 

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
1 Dự thảo Nghị định quy định chính Ngày bắt đầu  Ban TCNL 
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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 

 

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

2 
Hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng 
hợp thông tin thị trường lao động 

Ngày bắt đầu  
23/9/2021 
 
Ngày hết hạn 
23/11/2021 

Ban TCNL 

 
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 10/2021. 

1. Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 153/QĐ-VNPT-HĐTV-TGTT ngày 
04/10/2021 (số eOffice: 744043)  
2. Quy chế kiểm toán nội bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành 
kèm Quyết định số 154/QĐ-VNPT-HĐTV-KSNB ngày 05/10/2021 (số eOffice 
507770) 
3. Quy định quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý các dự án CNTT triển khai 
cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm Quyết định số 1461/QĐ-VNPT-
CLSP ngày 04/10/2021 (số eOffice: 791098) 
4. Quy định quản lý vòng đời sản phẩm phần mềm ban hành kèm Quyết định số 
1855/QĐ-VNPT-CLSP ngày 11/10/2021 (số eOffice: 791458) 
5. Quy định quản lý cơ hội kinh doanh giải pháp công nghệ thông tin cho đối tượng 
khách hàng tổ chức, doanh nghiệp ban hành kèm Quyết định số 1852/QĐ-VNPT-
CLSP ngày 11/10/2021 (số eOffice: 798983) 
6. Quy trình phối hợp triển khai số hóa bán mã thẻ/top up ban hành kèm Quyết định số 
1922/QĐ-VNPT-CLG ngày 28/10/2021 (số eOffice: 874057) 
7. Quy định cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành kèm Quyết định số 1921/QĐ-VNPT-KTPCTT ngày 28/10/2021 
(số eOffice: 865719) 
8. Quy định quản lý, cung cấp, đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 1896/QĐ-VNPT-
TGTT ngày 21/10/2021 (số eOffice: 809359) 
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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). 


