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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 11/2020 gồm 4 phần chính:  

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

doanh của Tập đoàn có hiệu lực tháng 11/2020;  

 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 10/2020. 

- Phần 4: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

9/11 (tại văn bản số 1812/UBQLV - PCKS ngày 22/10/2020 của Ủy ban Quản 

lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp). 

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: chị Nguyễn Thị Thanh Mai -                      

chuyên viên Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, Tel: 091.3210371,  

Email:thanhmai@vnpt.vn) 
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Phần 1: Các VBPL quan trọng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 11/2020: 

 

1. Thông tư 22/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần 

mềm kiểm tra chữ ký số. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2020. 

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: 

Thông tư này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm 

kiểm tra chữ ký số. Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm 

tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Thông tư này. 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số; các tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng, sử dụng chữ ký số; cơ quan, tổ 

chức, cá nhân lựa chọn sử dụng phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số 

trong giao dịch điện tử; Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức công bố các 

đặc tả kỹ thuật (tài liệu và bộ công cụ), chứng thư số liên quan đến tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các tiêu chuẩn chữ ký số trên trang tin điện 

tử của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; Tổ chức, cá nhân phát 

triển ứng dụng, sử dụng chữ ký số có trách nhiệm tuân thủ các quy định về yêu 

cầu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra 

chữ ký số. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ Tập đoàn thực hiện nghiên cứu để có chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị đúng quy định pháp luật; VNPT-

Vinaphone, VNPT-IT, 63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết hoặc 

chuẩn bị các nội dung liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật; 

các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

2. Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2020. 

 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-22-2020-tt-btttt-yeu-cau-ky-thuat-doi-voi-phan-mem-ky-so-190333-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-22-2020-tt-btttt-yeu-cau-ky-thuat-doi-voi-phan-mem-ky-so-190333-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-22-2020-tt-btttt-yeu-cau-ky-thuat-doi-voi-phan-mem-ky-so-190333-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-05-2020-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-04-2017-chon-nha-thau-qua-mang-185892-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-05-2020-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-04-2017-chon-nha-thau-qua-mang-185892-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-05-2020-tt-bkhdt-sua-doi-thong-tu-04-2017-chon-nha-thau-qua-mang-185892-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/thong-tu-06-2020-thuc-hien-nghi-dinh-ve-lua-chon-nha-dau-tu-191222-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/thong-tu-06-2020-thuc-hien-nghi-dinh-ve-lua-chon-nha-dau-tu-191222-d1.html
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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 hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 

số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (sau đây viết tắt 

là Nghị định số 25/2020/NĐ-CP) bao gồm: 

1. Việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt là dự án PPP); yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất. 

2. Các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao 

gồm: 

a) Xác định dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị 

định số 25/2020/NĐ-CP; 

b) Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 

13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; 

c) Tổ chức thẩm định các nội dung trong đấu thầu theo quy định tại các Điều 75, 

76 và 79 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; 

d) Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu. 

3. Đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia (sau đây viết tắt Hệ thống). 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 

quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn tổ chức nghiên cứu và 

phục vụ công tác quản lý; các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

3. Thông tư 82/2020/TT-BTC ngày 22 tháng  9  năm 2020 của Bộ Tài chính về 

việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 11 năm 2020 và thay thế 

Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn 

thông và lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến 

điện. 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-82-2020-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-vien-thong-voi-dai-vo-tuyen-dien-192123-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-82-2020-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-vien-thong-voi-dai-vo-tuyen-dien-192123-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-82-2020-phi-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-vien-thong-voi-dai-vo-tuyen-dien-192123-d1.html
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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 mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình 

viễn thông. 

Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện 

hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông   

b) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông 

đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. 

c) Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt 

động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông. 

 

  

  

  

  

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Kế toán Tài chính Tập đoàn thực 

hiện nghiên cứu để có chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện đúng quy định pháp luật; VNPT-Net và 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 VBQPPL Thời gian lấy ý 

kiến 

Trách nhiệm 

nghiên cứu, 

xem xét có ý 

kiến 

1.  

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định tổ chức 

thông tin, tuyên truyền trong các tình 

huống đột xuất, bất thường 

15/09/2020 

14/11/2020 

Ban Tuyên 

giáo Truyền 

thông; các 

đơn vị. 

2.  

Dự thảo Thông tư Quy hoạch sử dụng 

kênh tần số cho truyền hình số mặt đất 

băng tần UHF (470-694 MHz) 

 

04/09/2020 

04/11/2020 

Ban Công 

nghệ, Ban 

Chất Lượng, 

https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2027&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2027&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2027&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2027&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2023&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2023&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2023&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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VNPT-Net và 

các đơn vị 

liên quan. 

3.  

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng 

dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo 

cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo 

quốc gia” 

31/08/2020 

31/10/2020 

Ban Công 

nghệ, Ban 

Chất lượng 

VNPT-Net và 

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 10/2020. 

1. Quy chế bảo vệ bí mật của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  

ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-VNPT-HĐTV-KTPCTT ngày 

26/10/2020 (Số EOffice: 686249). 

2. Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-VNPT-HĐTV-KTPCTT 

ngày 16/10/2020 (Số EOffice: 767006). 

3. Quy chế Quản lý vốn và Người đại diện của Tập đoàn tại các doanh 

nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT 

ngày 16/10/2020  (Số EOffice: 676378). 

4. Quy trình xử lý yêu cầu dịch vụ Công nghệ thông tin trên Trục liên thông 

văn bản quốc gia của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 1140/QĐ-VNPT-CLG ngày 17/10/2020 (Số eOffice: 

839974). 

5. Quy định thu thập, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống VNPT Big Data/ VNPT 

Data Lake của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm 

theo Quyết định số 1173/QĐ-VNPT-CLSP ngày 21/10/2020 (Số eOffice: 

851410) 

6. Quy định áp dụng tài liệu kế toán điện tử của Tập đoàn ban hành kèm 

theo Quyết định số 45/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 16/10/2020 (Số eOffice: 

688089). 

7. Điều chỉnh phụ lục Quy định khen thưởng người lao động đạt bằng và 

chứng chỉ quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 1082/QĐ-VNPT-TCNL 

ngày 05/10/2020 (Số eOffice: 761987). 

https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2022&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2022&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2022&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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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 các quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn). 

 

Phần 4: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (tại 

văn bản số 1812/UBQLV - PCKS ngày 22/10/2020 của Ủy ban Quản lý vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp). 

Căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, các đơn vị 

có kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  9/11 với các nội dung 

sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích và ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 

9/11, lồng ghép quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách, nội dung các văn 

bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

đơn vị. 

2. Giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. 

3. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ 

pháp luật; phê phán đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, đấu trang phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí… 

 

Trân trọng ./. 
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