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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 12/2020 gồm 3 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 12/2020: 

 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 11/2020. 

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 12/2020: 

 

1. Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/10/2020 về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2020. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo 

chí, xuất bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 43 Nghị định này. 

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: 

* Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, 

biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

* Nghị định này có các đối tượng áp dụng bao gồm: 

1. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt 

động xuất bản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính. 

3. Cá nhân, tổ chức có liên quan. 

4. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Cơ quan báo chí, nhà xuất bản được thành lập theo quy định của pháp luật về 

báo chí, xuất bản; 

b) Cơ quan nhà nước; 

c) Tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức nước ngoài, văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài, 

văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất 

bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam; 

đ) Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật 

tham gia hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. 

* Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí: 

- Vi phạm quy định về giấy phép 

-  Vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo 

-  Hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí 

- Vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc 

san 

- Vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của 

cơ quan báo chí 

- Vi phạm quy định về cải chính trên báo chí 

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2020-phat-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-xuat-ban-192006-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2020-phat-hanh-chinh-trong-hoat-dong-bao-chi-xuat-ban-192006-d1.html
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- Vi phạm quy định về họp báo 

- Vi phạm quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí, bản tin, đặc san 

-  Vi phạm quy định về phát hành sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính 

chất báo chí 

- Vi phạm quy định về lưu chiểu báo chí 

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu báo chí in 

- Vi phạm quy định về thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 

không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình 

- Vi phạm quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình 

- Vi phạm quy định về cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát 

thanh, truyền hình 

- Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động báo chí 

- Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp 

- Vi phạm quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động báo chí, hoạt động cung 

cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp 

* Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản: 

- Vi phạm quy định về giấy phép, điều kiện hoạt động xuất bản 

- Vi phạm quy định về quy trình, thủ tục trong hoạt động xuất bản 

- Vi phạm quy định về nội dung xuất bản phẩm 

- Vi phạm quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm và ghi thông tin phải 

ghi trên xuất bản phẩm 

- Vi phạm quy định về nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho 

Thư viện Quốc gia Việt Nam 

- Vi phạm quy định về liên kết trong hoạt động xuất bản 

- Vi phạm quy định về hoạt động in xuất bản phẩm 

- Vi phạm về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm 

- Vi phạm quy định về xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm 

- Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động xuất bản điện tử và phát hành xuất 

bản phẩm điện tử 

- Vi phạm quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ thông tin, báo cáo trong hoạt 

động xuất bản 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Tuyên giáo Truyền thông Tập đoàn thực hiện nghiên 

cứu để có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật; 

VNPT-Vinaphone, VNPT-Media tổ chức nghiên cứu, rà soát quy định này để 

phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại; Các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

 

2. Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020 về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-126-2020-huong-dan-luat-quan-ly-thue-192723-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-126-2020-huong-dan-luat-quan-ly-thue-192723-d1.html
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Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

 

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: 

* Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp 

dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà 

nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch 

liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

* Đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định này bao gồm: Người nộp thuế; cơ 

quan quản lý thuế; công chức quản lý thuế; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế. 

* Nghị định này có một số điều khoản chính như sau:  

- Hồ sơ khai thuế;  

- Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần 

phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế 

- Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá 

nhân 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí 

trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng 

tài sản công 

- Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế 

- Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền 

cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu 

vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài 

- Gia hạn nộp thuế trong trường hợp đặc biệt 

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện 

phải kiểm tra trước hoàn thuế 

- Thủ tục, hồ sơ, thời gian khoanh nợ 

- Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng 

do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng 

- Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước 

- Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan 

- Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung 

cấp thông tin 

- Công khai thông tin người nộp thuế 

… 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 
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* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính Tập đoàn thực hiện nghiên cứu để 

có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật; VNPT-

Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên 

cứu, rà soát, chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. 

 

3. Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 về việc quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020. 

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: 

* Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 

mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền 

lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

về thuế, hóa đơn. 

* Nghị định này không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi 

phạm hành chính về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan hải 

quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy 

định về thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt 

động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng 

ký hợp tác xã của các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký 

doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh. 

* Nghị định này áp dụng đối với: Người nộp thuế; Công chức thuế, cơ quan 

thuế các cấp; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp luật 

về thuế, hóa đơn. 

* Nghị định này có một số điều khoản chính như sau: 

- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

- Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp 

hóa đơn, chứng từ 

- Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

- Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế, hóa đơn 

- Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng mức 

phạt tiền khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; thời hạn được coi là 

chưa bị xử phạt; thời hạn truy thu thuế 

- Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt 

động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

- Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng 

ký thuế 

- Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế 

  

  

  

  

https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-125-2020-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-192660-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/nghi-dinh-125-2020-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue-hoa-don-192660-d1.html
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không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế 

được miễn, giảm, hoàn 

- Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác 

định nghĩa vụ thuế 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra 

thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế 

- Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền 

thuế được miễn, giảm, hoàn 

- Xử phạt hành vi trốn thuế 

- Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in 

- Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước 

khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập 

- Xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn 

- Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp 

pháp hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử 

- Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính Tập đoàn thực hiện nghiên cứu để 

có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật; VNPT-

Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên 

cứu, rà soát, chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. 

 

4. Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với 

doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ 

kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. 

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: 

* Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố 

hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-132-2020-quan-ly-thue-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-193555-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-132-2020-quan-ly-thue-doanh-nghiep-co-giao-dich-lien-ket-193555-d1.html
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xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà 

nước trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. 

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là các giao 

dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển 

nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài 

chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, 

cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa 

thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi 

phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng 

hoá, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định 

của pháp luật về giá. 

* Đối tượng áp dụng 

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người 

nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có phát sinh giao dịch 

với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. 

2. Cơ quan thuế bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc áp dụng quy 

định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính Tập đoàn thực hiện nghiên cứu để 

có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật; VNPT-

Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên 

cứu  để biết. 

 

5. Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 về việc quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 và thay thế 

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại. 

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: 

* Nghị định này quy định chi tiết các điều khoản sau đây của Luật Khiếu nại: 

a) Khoản 2 Điều 3 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

b) Khoản 4 Điều 8 về nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung; 

c) Khoản 3 Điều 41 về công khai quyết định giải quyết khiếu nại; 

d) Khoản 4 Điều 46 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực 

pháp luật; 

đ) Khoản 2 Điều 58 về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết 

định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực pháp luật. 

  

  

  

  

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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* Nghị định này quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: hình 

thức khiếu nại; khiếu nại lần hai; đại diện thực hiện việc khiếu nại; trình tự, thủ 

tục giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; 

xử lý hành vi vi phạm. 

* Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam trong việc khiếu nại quyết định 

hành chính, hành vi hành chính, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

* Nghị định này có một số điều khoản chính như sau:  

- Hình thức khiếu nại 

- Khiếu nại lần hai 

- Đại diện thực hiện việc khiếu nại 

- Cử đại diện trình bày khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung 

- Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết 

khiếu nại, thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại, trình tự, thủ tục giải 

quyết khiếu nại 

- Thụ lý giải quyết khiếu nại 

- Trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải 

quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

- Trách nhiệm của người bị khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết 

khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

- Trách nhiệm của người khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết 

khiếu nại có hiệu lực pháp luật 

… 

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

* Trưởng các Ban chức năng Tập đoàn và Trưởng các đơn vị: VNPT-

Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên 

cứu để biết. 
 

6. Nghị định 129/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2020 về 

chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Mua bán nợ Việt Nam 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020. 

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: 

* Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ. 

* Đối tượng áp dụng: 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-129-2020-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-mua-ban-no-vn-193026-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-129-2020-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-mua-ban-no-vn-193026-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-129-2020-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-mua-ban-no-vn-193026-d1.html
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1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (sau đây 

gọi là DATC hoặc Công ty). 

2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động của DATC. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam được mua các khoản nợ 

trong nước và nước ngoài, tài sản của các tổ chức, cá nhân thông qua một trong 

ba hình thức sau: mua theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thỏa 

thuận trực tiếp với chủ nợ, chủ tài sản; tham gia đấu thầu, đấu giá mua nợ và tài 

sản. 

Ngoài ra, các khoản nợ được Công ty Mua bán nợ Việt Nam xử lý, tiếp nhận 

bằng các hình thức: Thu hồi nợ trực tiếp, từ bên nợ và các bên có liên quan bằng 

tiền, tài sản, các công cụ nợ; Nhận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ từ bên nợ sang 

bên thứ ba; Chuyển nợ thành vốn góp tại doanh nghiệp; Cơ cấu lại nợ bằng cách 

điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh lãi suất khoản nợ; Thu nợ có 

chiết khấu;… 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tái cơ cấu do Công ty Mua bán nợ Việt Nam nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ có phương án sản xuất kinh doanh, phương án sử dụng 

vốn khả thi và hiệu quả thì được xem xét hỗ trợ. Công ty Mua bán nợ Việt Nam 

có thể xem xét chuyển nhượng vốn hình thành từ hoạt động chuyển nợ thành 

vốn góp; chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính Tập đoàn thực hiện nghiên cứu để 

biết phục vụ công tác quản lý; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, 

VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên cứu để biết. 
 

7. Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu 

nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Bãi bỏ Nghị 

định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch 

tài sản, thu nhập. 

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: 

* Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham 

nhũng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 

* Đối tượng áp dụng: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Người có nghĩa vụ kê 

khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi là người có nghĩa vụ kê khai); Cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập. 

Cụ thể, người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở 

hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 02 lần được 

đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng 

https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/nghi-dinh-130-2020-nd-cp-kiem-soat-tai-san-thu-nhap-nguoi-co-chuc-vu-quyen-han-193205-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-78-2013-nd-cp-chinh-phu-79869-d1.html
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một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi 

nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Tổ trưởng và 

thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có hành vi vi phạm trong việc tiếp 

nhận bản kê khai, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, 

tiến hành xác minh, kết luận xác minh, công khai kết quả xác minh thì tùy theo 

tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, 

cảnh cáo, giáng chức, cách chức. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Nhân Lực Tập đoàn nghiên cứu để có định 

hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định pháp luật; VNPT-Vinaphone, 

VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên cứu, rà soát, 

chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật. 

 

8. Thông tư 85/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử 

dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 

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 việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp. 

* Đối tượng áp dụng 

a) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng thường trực 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (bao gồm Văn phòng tại Hà 

Nội và 02 bộ phận thường trực khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền 

Nam); Tổ giúp việc của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

thiên tai. 

b) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung Ban Chỉ huy cấp Bộ); 

Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng 

thường trực Ban Chỉ huy cấp Bộ. 

c) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện 

và cấp xẫ (sau đây gọi chung là Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã); bộ phận làm 

nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện; bộ phận 

thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức và các cá nhân thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ban chỉ huy cấp Bộ; Văn phòng thường 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-85-2020-kinh-phi-hoat-dong-cua-bcd-tu-phong-chong-thien-tai-192288-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-85-2020-kinh-phi-hoat-dong-cua-bcd-tu-phong-chong-thien-tai-192288-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-85-2020-kinh-phi-hoat-dong-cua-bcd-tu-phong-chong-thien-tai-192288-d1.html
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trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban 

chỉ huy cấp Bộ; Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã hoặc bộ phận làm nhiệm vụ 

của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện; bộ phận thường trực 

của Ban Chỉ huy cấp xã. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-

Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên cứu để biết. 

 

9. Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2020 của 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 kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020. 

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 về trình tự, thủ tục bảo vệ việc làm của người tố cáo là 

người làm việc theo hợp đồng lao động, thân nhân của người tố cáo bao gồm: 

vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo 

là người làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là người được bảo 

vệ); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ việc làm của 

người được bảo vệ. 

* Thông tư này áp dụng đối với: 

1. Người được bảo vệ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; người giải 

quyết tố cáo. 

2. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ việc làm và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan trong việc bảo vệ việc làm của người được bảo 

vệ. 

Cụ thể, người sử dụng người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm 

đối với người được bảo vệ; Không được trả thù, trù dập, đe dọa làm ảnh hưởng 

đến việc làm, các khoản thu nhập và lợi ích hợp pháp khác từ việc làm của 

người được bảo vệ. 

Bên cạnh đó, 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 

tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải có ý kiến bằng 

văn bản với người sử dụng lao động, đồng thời báo cáo ngay sự việc với cơ quan 

ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ và công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ 

chức đại diện hợp pháp 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. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Nhân Lực, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, 

VNPT-Net, VNPT IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên cứu để biết. 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-08-2020-bao-ve-viec-lam-nguoi-to-cao-lam-viec-theo-hdld-192546-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-08-2020-bao-ve-viec-lam-nguoi-to-cao-lam-viec-theo-hdld-192546-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-08-2020-bao-ve-viec-lam-nguoi-to-cao-lam-viec-theo-hdld-192546-d1.html
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10. Thông tư 32/2020/TT-BTTTT ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc 

quản lý chất lượng 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và thay thế Thông tư 

số 35/2015/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất 

lượng. 

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 Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất 

lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch vụ như 

sau: 

TT Tên dịch vụ 
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia 

1 

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định 

mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch 

vụ truy nhập Internet cáp quang) 

QCVN 34:2019/BTTTT 

2 

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định 

mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền 

hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền 

hình) 

QCVN 34:2019/BTTTT 

3 
Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di 

động mặt đất 
QCVN 36:2015/BTTTT 

4 
Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn 

thông di động mặt đất 
QCVN 81:2019/BTTTT 

 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng nghiên cứu để có chỉ đạo, 

phục vụ công tác quản lý; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT 

IT, 63 VNPT tỉnh/thành nghiên cứu để biết. 

 

11.  Thông tư 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-

BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. 

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

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-32-2020-tt-btttt-dich-vu-vien-thong-bat-buoc-quan-ly-chat-luong-193442-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-32-2020-tt-btttt-dich-vu-vien-thong-bat-buoc-quan-ly-chat-luong-193442-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-32-2020-tt-btttt-dich-vu-vien-thong-bat-buoc-quan-ly-chat-luong-193442-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2015-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-101345-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-33-2020-sua-doi-thong-tu-quan-ly-chat-luong-dich-vu-vien-thong-193443-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-33-2020-sua-doi-thong-tu-quan-ly-chat-luong-dich-vu-vien-thong-193443-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-33-2020-sua-doi-thong-tu-quan-ly-chat-luong-dich-vu-vien-thong-193443-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-33-2020-sua-doi-thong-tu-quan-ly-chat-luong-dich-vu-vien-thong-193443-d1.html
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* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng nghiên cứu để có chỉ đạo, 

phục vụ công tác quản lý; VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT 

IT, 63 VNPT tỉnh/thành 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 Thông tư Ban hành Định mức 

truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình 

trên hạ tầng truyền hình số mặt đất 

20/10/2020-

20/12/2020 

Ban Công 

nghệ, VNPT 

Net; các đơn 

vị liên quan 

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, 

VNPT-Net và 

các đơn vị 

liên quan. 

3.  

Dự thảo Thông tư 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 

26/11/2020-

26/01/2021 

Ban Công 

nghệ, VNPT 

Net; các đơn 

vị liên quan 

4.  
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao dịch 

điện tử sửa đổi 

4/11/2020- 

4/12/2020 

Ban Công 

nghệ các đơn 

vị liên quan 

5.  

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án 

“Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng 

và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030” 

30/10/2020- 

30/11/2020 

Ban Công 

nghệ các đơn 

vị liên quan 

 

https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2032&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2032&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2032&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
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2035&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2035&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2035&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2035&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2035&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2034&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2034&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2033&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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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 11/2020. 

1. Quy định Trang bị, quản lý, sử dụng phần mềm ban hành kèm theo QĐ số 

1410/QĐ-VNPT-CN ngày 30/11/2020 (Số EOffice: 952694). 

2. Quy định quản lý và sử dụng “Hệ thống Quản lý tuyển dụng VNPT” ban 

hành kèm theo QĐ số1383/QĐ-VNPT-TCNL-TL ngày 27/11/2020 (Số EOffice: 

950075). 

3. Quy trình khai báo, quản lý mã thống kê sản lượng doanh thu của sản 

phẩm, dịch vụ VT-CNTT trên Phần mềm Kế toán ban hành kèm theo Quyết 

định số 1350/QĐ-VNPT-KTTC ngày 23/11/2020 (Số EOffice: 924554). 

4.  Bộ Quy trình Phối hợp các đơn vị hỗ trợ và xử lý các yêu cầu của khách 

hàng về dịch vụ viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số  

1263/QĐ-VNPT-CLG ngày 12/11/2020 (Số EOffice: 910452). 

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). 

 

 

- Trân trọng ! - 

 

mailto:thanhmai@vnpt.vn

