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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 12/2021 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 11/2021. 

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. Quyết định 35/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 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 sau đây: 

1.  Quyết định số 105/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất. 

2. Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử 
dụng đất hoặc cho thuê đất. 

3. Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ 
quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

4. Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công 
nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

5.  Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định 
hướng đến năm 2020 tại Việt Nam. 

….. 

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

Ban Công nghệ, Ban Kế hoạch – Đầu tư, VNPT-Media, VNPT-Vinaphone xem để biết 
phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

2. Quyết định 31/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy 
chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia 
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Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 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: 

* Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận 
hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

* Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt 
động quản lý, vận hành, khai thác các thông tin, dịch vụ, tiện ích trên Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. 

* Trách nhiệm của ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán cung cấp dịch 
vụ thanh toán 

1. Thực hiện kết nối, tích hợp, cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia đáp ứng các yêu cầu chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, tích hợp, đồng bộ theo hướng dẫn kỹ thuật 
của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị 
cung cấp dịch vụ công kiểm thử dịch vụ trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

3. Đăng ký tài khoản quản trị cấp cao bằng thiết bị chứng thư số công cộng của tổ chức 
để cấp quyền quản trị cho tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện giám sát kết nối, tích 
hợp, đối chiếu, tra soát dữ liệu thanh toán với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ 
công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: quantri.dichvucong.gov.vn. 

4. Công bố, công khai mức phí dịch vụ thanh toán trực tuyến; công khai quy trình 
nghiệp vụ, phương thức thực hiện thanh toán của tổ chức, cá nhân; cập nhật đầu mối 
phục vụ đối chiếu, tra soát dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia làm cơ sở các bên 
phối hợp thực hiện nghiệp vụ thanh quyết toán, giải quyết tra soát, khiếu nại. 

5. Đồng bộ trạng thái, dữ liệu kết quả xử lý thanh toán về hệ thống thanh toán trực 
tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. 

6. Thực hiện đối soát hàng ngày đảm bảo khớp, đúng dữ liệu trong giao dịch giữa các 
ngân hàng thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và giữa ngân 
hàng thương mại hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán với cơ quan, đơn 
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vị cung cấp dịch vụ công; trường hợp có chênh lệch thì các bên tìm hiểu nguyên nhân 
và phối hợp xử lý chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo. 

7. Thực hiện hạch toán, quyết toán các khoản thu nghĩa vụ tài chính giải quyết thủ tục 
hành chính, thực hiện dịch vụ công đầy đủ theo đúng quy định pháp luật. 

8. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin các hệ thống kết nối với các cơ 
quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công qua hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục 
những sự cố do nguyên nhân kỹ thuật của hệ thống hoặc lỗi của cán bộ ngân hàng 
thương mại hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gây ra; phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan tìm nguyên nhân và giải pháp bảo đảm an toàn, thông 
suốt trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia. 

9. Bảo đảm chất lượng dịch vụ thanh toán trực tuyến và việc bảo mật thông tin trong 
quá trình thực hiện theo quy định pháp luật. 

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công giải đáp vướng mắc, tra 
soát cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. 

 *Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

 Đơn vị cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm về việc bảo đảm vận hành Cổng Dịch vụ 
công quốc gia bảo mật, an toàn, thông suốt; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp với 
Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Ban Cơ yếu Chính phủ trong trường hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia bị tin tặc tấn 
công. 

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

Ban Công nghệ, VNPT-Media, VNPT-IT nghiên cứu để thực hiện. 

3. Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm 
cháy, nổ bắt buộc 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 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: 
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Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định số 97/2021 thì mức phí bảo hiểm và mức 
khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được quy định như sau: 

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ 
sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 
1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân 
(x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, 
nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không 
thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau: 

STT Danh mục cơ sở có nguy hiểm về 
cháy, nổ 

Mức khấu trừ 
(loại) 

Tỷ lệ phí bảo hiểm/ 
năm (%) 

1 Nhà làm việc của doanh nghiệp, tổ 
chức chính trị, xã hội cao từ 7 tầng 
trở lên hoặc có tổng khối tích của 
các khối nhà làm việc từ 10.000 
m3 trở lên 

M 0,05 

2 Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền 
hình, viễn thông cao từ 5 tầng trở lên 
hoặc có khối tích của khối nhà chính 
từ 10.000 m3 trở lên; nhà lắp đặt thiết 
bị thông tin, trung tâm lưu trữ, quản 
lý dữ liệu có khối tích từ 5.000 
m3 trở lên 

M 0,075 

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

Văn phòng Tập đoàn nghiên cứu, triển khai thực hiện 

4. Thông tư 15/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 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 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn 
thông: 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
THÁNG 12/2021 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 

6

1. Sửa đổi, bổ sung Mục II – Phụ lục 01 như sau: 

Đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ 
kết nối internet,v..v..) 

A. Chỉ tiêu xác định nghẽn kết nối 

Kết nối được xác định là nghẽn khi đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95% 
(95 Percentile) của mỗi hướng kết nối (hướng đi và hướng về) của một doanh nghiệp 
tham gia kết nối vượt quá 90% dung lượng kết nối trong 7 ngày liên tiếp. 

B. Phương pháp đánh giá 

- Căn cứ dung lượng, lưu lượng thực tế ghi tại hệ thống giám sát băng thông (như 
PRTG, CACTI, Solar Winds hoặc các ứng dụng giám sát khác…) 

- Thời gian lấy mẫu (interval) là 5 phút/lần 

- Đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95%: Bỏ 5% mẫu lưu lượng trao đổi 
cao nhất và lấy mẫu lưu lượng trao đổi cao nhất của 95% mẫu lưu lượng trao đổi còn 
lại trong ngày. 

C. Quy trình, chỉ tiêu 

Quan trắc lưu lượng 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, liên tục trong 30 ngày từ đó xác định 
được lưu lượng đỉnh theo từng hướng kết nối. 

2. Sửa đổi, bổ sung Mục II – Phụ lục 03 như sau: 

Đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ 
kết nối Internet, v..v): 

Dung lượng của mỗi hướng kết nối của một doanh nghiệp tham gia kết nối do các bên 
tự thỏa thuận và phải đảm bảo không xảy ra nghẽn kết nối; Trong trường hợp cần thiết, 
các bên căn cứ các chỉ tiêu chất lượng kết nối theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông 
tư này để tính toán dung lượng kết nối giữa hai bên. 

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

Ban Công nghệ, VNPT-Net nghiên cứu để triển khai thực hiện 

5. Thông tư 87/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử 
trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước 
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Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021 

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: 

Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN là các giao dịch điện tử giữa 
KBNN với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và trong nội bộ hệ thống KBNN 
trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN: quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ 
tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; huy động vốn 
cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái 
phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật. 

* Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN 

1. Cổng thông tin điện tử của KBNN là điểm truy cập duy nhất của KBNN trên môi 
trường mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà 
KBNN cung cấp. 

2. Cổng thông tin điện tử của KBNN có địa chỉ truy cập là https://vst.mof.gov.vn/ và 
bao gồm các trang thông tin điện tử tích hợp nơi KBNN cung cấp các thông tin, dịch 
vụ, giao dịch liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN. 

*Giao dịch điện tử qua Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của 
KBNN 

1. Giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN được thực hiện qua các trang 
thông tin điện tử tích hợp của Cổng thông tin điện tử của KBNN quy định tại Điều 5 
Thông tư này bao gồm: 

a) Giao dịch điện tử liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực KBNN trên môi trường điện tử; 

b) Các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử 
trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; 

c) Giao dịch chia sẻ dữ liệu số trong hoạt động nghiệp vụ KBNN; 

d) Các giao dịch điện tử khác trong hoạt động nghiệp vụ KBNN. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử và các trang 
thông tin điện tử của KBNN qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động của KBNN. 
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3. Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của KBNN tiếp nhận chứng từ 
điện tử liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, 
ngày Tết, trừ trường hợp có quy định khác về thời hạn nhận chứng từ hoặc trong các 
trường hợp hệ thống của KBNN đang bảo trì, nâng cấp hoặc gặp sự cố kỹ thuật, không 
thể vận hành. Trường hợp bảo trì, nâng cấp hệ thống, KBNN thông báo cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trước ít nhất 03 ngày trên Trang thông tin điện tử của KBNN 
hoặc bằng thư điện tử đến cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

4. Trước khi thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN qua các 
trang thông tin điện tử của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện định danh và 
xác thực điện tử theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. 

* Phương thức gửi chứng từ điện tử qua các trang thông tin điện tử của KBNN 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi chứng từ điện tử đến KBNN qua các trang thông tin 
điện tử của KBNN theo hướng dẫn trên các trang thông tin điện tử của KBNN bằng 
các phương thức sau: 

a) Lập hồ sơ hoặc kê khai thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) trên trang thông tin 
điện tử của KBNN; 

b) Tải chứng từ điện tử lên các trang thông tin điện tử của KBNN. 

c) Tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức với hệ thống thông tin 
của KBNN. 

2. Chứng từ điện tử gửi đến KBNN qua các trang thông tin điện tử của KBNN phải đáp 
ứng quy định tại Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 
năm 2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

* Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN bằng phương thức 
điện tử 

1. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN được tiếp nhận và giải quyết bằng 
phương thức điện tử qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Riêng thủ tục nộp 
tiền vào ngân sách nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện qua Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan 
quản lý thuế, Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, dịch vụ thanh toán điện tử của 
ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định tại Điều 
4 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định 
về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN và Điều 13 Nghị định số 45/2020/NĐ-
CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử. 
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2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ thủ tục hành chính đến KBNN qua Trang thông 
tin dịch vụ công của KBNN bằng các phương thức quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
Đối với các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính chưa thể gửi qua Trang thông tin dịch 
vụ công của KBNN, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi KBNN bằng bản giấy. 

3. KBNN trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân theo quy định của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 
năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. 

… 

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. 

 
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 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 Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô tuyến 
điện 

Ngày bắt đầu 
01/11/2021 

Ngày hết hạn 
01/01/2022 
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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 

BỘ TÀI CHÍNH 
1 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 
119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 
năm 2015 và Nghị định số 
....../2021/NĐ-CP ngày ... tháng ... 
năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ quy định 
bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 
đầu tư xây dựng 

Ngày bắt đầu 
22/11/2021 
 
Ngày hết hạn 
22/01/2022 

Ban Kế hoạch – Đầu 
tư 

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 11/2021. 

 

1. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam ban hành kèm Quyết định số 1998/QĐ-VNPT-VP ngày 15/11/2021 (số eOffice: 

898326) 

2. Quy trình quản lý, xây dựng và khai thác bản tin chuyên đề Hợp tác quốc tế ban 

hành kèm Quyết định số 2044/QĐ-VNPT-HTQT ngày 24/11/2021 (số eOffice: 

884343) 

3. Bộ quy trình hỗ trợ, bảo trì và xử lý sự cố hệ thống CSDLQGDC ban hành kèm 

Quyết định số 2016/QĐ-VNPT-CLG ngày 22/11/2021 (số eOffice: 946814) 
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 4. Quy trình cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa - VNPT 

Smart CA ban hành kèm Quyết định số 1984/QĐ-VNPT-CLG ngày 10/11/2021 (số 

eOffice: 899746) 

5. Quy trình xây dựng kế hoạch phát triển mạng và nâng cấp, tối ưu trạm vô tuyến di 

động và băng rộng cố định đáp ứng trải nghiệm khách hàng (Áp dụng kết quả dự án tư 

vấn chiến lược VNPT4.0) ban hành kèm Quyết định số 1957/QĐ-VNPT-CN ngày 

04/11/2021 (số eOffice: 876717) 

6. Quy trình quản lý và điều hành an toàn thông tin, an ninh mạng hạ tầng mạng công 

cộng ban hành kèm Quyết định số 1951/QĐ-VNPT-CN-CLG ngày 03/11/2021 (số 

eOffice: 882695) 

 

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). 


