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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 02/2021 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 02/2021: 

 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 quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 01/2020. 

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 02/2021: 

 

1. Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. Kể từ 

ngày này, các Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành: 

- Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; 

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị 

định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ 

luật Lao động; 

- Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép 

hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 

hiện cho thuê lại lao động; 

- Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định 

số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền 

lương; 

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động 

nữ; 

- Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người 

giúp việc gia đình; 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-145-2020-huong-dan-thi-hanh-dieu-kien-lao-dong-va-quan-he-lao-dong-195612-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-145-2020-huong-dan-thi-hanh-dieu-kien-lao-dong-va-quan-he-lao-dong-195612-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-145-2020-huong-dan-thi-hanh-dieu-kien-lao-dong-va-quan-he-lao-dong-195612-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-03-2014-nd-cp-chinh-phu-84389-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-44-2013-nd-cp-chinh-phu-78465-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-05-2015-nd-cp-chinh-phu-92230-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-148-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-05-2015-huong-dan-bo-luat-lao-dong-168145-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-29-2019-nd-cp-huong-dan-cap-phep-hoat-dong-cho-thue-lai-lao-dong-171473-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-149-2018-nd-cp-huong-dan-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-noi-lam-viec-168569-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-49-2013-nd-cp-chinh-phu-78499-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-121-2018-nd-cp-huong-dan-ve-thang-luong-bang-luong-167038-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-45-2013-nd-cp-chinh-phu-78466-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-85-2015-nd-cp-chinh-phu-98729-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-27-2014-nd-cp-chinh-phu-85961-d1.html
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- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động; 

- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử 

dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động 

ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. 

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 chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều 

kiện lao động và quan hệ lao động theo các điều, khoản sau đây của Bộ luật Lao 

động: 

1. Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12. 

2. Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d 

khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51. 

3. Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54. 

4. Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo 

khoản 4 Điều 63. 

5. Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98. 

6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 5 Điều 107, khoản 7 Điều 

113, Điều 116. 

7. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 5 Điều 118; khoản 6 Điều 

122; khoản 2 Điều 130; Điều 131. 

8. Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135. 

9. Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161. 

10. Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; 

khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210. 

* Đối tượng áp dụng: Người lao động, người học nghề, tập nghề theo khoản 1 

Điều 2 của Bộ luật Lao động; Người sử dụng lao động theo khoản 2 Điều 2 của 

Bộ luật Lao động; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc 

thực hiện quy định tại Nghị định này. 

* Một số điểm cần lưu ý:  

- Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc cập nhật, quản 

lý, sử dụng sổ quản lý lao động, báo cáo sử dụng lao động. 

- Quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trợ cấp thôi 

việc, trợ cấp mất việc làm. 

- Quy định về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, Xử lý hợp đồng lao 

động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm 

nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động, Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn 

bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc 

đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm. 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-46-2013-nd-cp-chinh-phu-78467-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-41-2013-nd-cp-chinh-phu-78367-d1.html
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- Quy định trách nhiệm tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, Số lượng, thành phần 

tham gia đối thoại; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Tổ chức đối thoại 

khi có yêu cầu của một hoặc các bên; Tổ chức đối thoại khi có vụ việc. 

- Quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;  Nguyên tắc 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nội dung, hình thức người 

sử dụng lao động phải công khai, Nội dung, hình thức người lao động được 

tham gia ý kiến, Nội dung, hình thức người lao động được quyết định, Nội dung, 

hình thức người lao động được kiểm tra, giám sát, Hội nghị người lao động, 

Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.  

- Quy định về Hình thức trả lương và tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban 

đêm. 

- Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời giờ được tính vào thời 

giờ làm việc được hưởng lương, Sự đồng ý của người lao động khi làm thêm 

giờ, Giới hạn số giờ làm thêm, Các trường hợp được tổ chức làm thêm từ trên 

200 giờ đến 300 giờ trong một năm, Thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 

200 giờ đến 300 giờ trong một năm, Ca làm việc và tổ chức làm việc theo ca, 

Nghỉ trong giờ làm việc, Thời gian được coi là thời gian làm việc để tính số 

ngày nghỉ hằng năm của người lao động, Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong 

một số trường hợp đặc biệt, Tiền tàu xe, tiền lương trong thời gian đi đường, 

tiền lương ngày nghỉ hằng năm và các ngày nghỉ có hưởng lương khác, Một số 

công việc có tính chất đặc biệt về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. 

- Quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: Nội quy lao động, Trình 

tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động, Trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại, 

Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại, Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm 

vậtchất. 

- Quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, quy định Quyền bình 

đẳng của người lao động, Tăng cường phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc, 

Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ, Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có 

nhiều lao động. 

- Quy định phòng, chống Quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Nhân Lực thực hiện nghiên cứu phục vụ 

công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo thực hiện; Các đơn vị khác nghiên cứu và thực 

hiện theo quy định pháp luật mới về lao động. 

 

2. Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-148-2020-nd-cp-sua-mot-so-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-195820-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/nghi-dinh-148-2020-nd-cp-sua-mot-so-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-195820-d1.html
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Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021; Nghị định 

này bãi bỏ Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; các Khoản 8, 

10, 15, 31, 46, 56 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 

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: 

* Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó có 

một số nội dung lưu ý: 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 như sau: 

“1. Các dự án đầu tư có sử dụng đất không có mục đích kinh doanh thì không áp 

dụng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai.” 

- Bổ sung Điều 14a như sau: 

“Điều 14a. Giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước 

quản lý 

1. Các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất theo 

quy định tại Điều này phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

a) Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy 

định tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 8 của Luật Đất đai; 

b) Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu 

được phép tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

c) Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây 

dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng 

xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

d) Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định 

trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, 

công bố công khai; 

đ) Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có 

tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

2. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất: 

a) Ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích 

công cộng. Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực 

hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất 

liền kề; 

b) Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

trường hợp có từ hai người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa 

đất nhỏ hẹp; giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với các trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất; 

c) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp cho người sử dụng 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=85049
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=85049
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422771
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422776
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422792
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422807
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422817
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422769
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=84804
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đất liền kề được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân các cấp đã tổ chức rà soát, 

công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất; 

d) Việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp căn cứ vào đơn đề 

nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện 

công khai, minh bạch và dân chủ; 

đ) Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải 

thực hiện thủ tục hợp thửa đất theo quy định; 

e) Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định 

của pháp luật về đất đai, pháp luật về dân sự; không phát sinh tranh chấp, khiếu 

kiện về đất đai. 

3. Thời hạn sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất 

nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề được xác định thống nhất với thời hạn sử 

dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng. Trường hợp giao, 

cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa 

đất liền kề với thửa đất nhỏ hẹp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy 

định tại Điều 125 và Điều 126 của Luật Đất đai. 

4. Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho 

thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 114 của Luật Đất đai và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai 

danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến 

người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp 

tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho 

người sử dụng đất liền kề.” 

- Bổ sung Điều 14b như sau: 

“Điều 14b. Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất 

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất một số năm hoặc miễn 

toàn bộ thời gian sử dụng đất đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho 

thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua 

đấu thầu dự án có sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây: 

1. Chỉ được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản 

của dự án. 

2. Sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ. 

3. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.” 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau: 

“Điều 16. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài 

sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=84825
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vốn bằng quyền sử dụng đất 

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn 

liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây: 

1. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt 

và công bố. 

2. Trên địa bàn không còn quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự 

án đầu tư phù hợp, trừ trường hợp các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn khuyến 

khích đầu tư. 

3. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền 

sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp thì phải có 

văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo 

Nghị định này. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản 

đề nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở 

Tài nguyên và Môi trường trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét có văn bản 

chấp thuận hoặc trả lời tổ chức kinh tế về việc nhận chuyển nhượng, nhận góp 

vốn, thuê quyền sử dụng đất. 

Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản này có 

thời hạn thực hiện là 36 tháng kể từ ngày ký văn bản chấp thuận. 

4. Trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất mà người 

đang sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng có tài sản gắn 

liền với đất thì chủ đầu tư được phép thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của 

người đang sử dụng đất, Nhà nước thực hiện thu hồi đất, giao đất hoặc cho chủ 

đầu tư thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua 

đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

theo quy định. Nội dung hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất phải thể hiện 

rõ người bán tài sản tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và giao đất, 

cho người mua tài sản thuê đất. 

5. Trường hợp khu đất thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất do Nhà nước 

giao đất để quản lý quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai, đất nông nghiệp sử 

dụng vào mục đích công ích, đất mà người đang sử dụng đất không có quyền 

chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai và không có tài sản gắn liền với đất mà phần diện tích đất 

này có vị trí năm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê 

quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy 

định sau đây: 

a) Trường hợp diện tích đất đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất 
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thực hiện dự án độc lập đó theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy 

định. Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện không chậm hơn 

90 ngày kể từ ngày Nhà nước có quyết định thu hồi đất; 

b) Trường hợp diện tích đất không đủ điều kiện để tách thành dự án độc lập thì 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ hiện trạng sử dụng đất và điều kiện kinh tế - xã 

hội của địa phương để tổ chức rà soát, xác định cụ thể quy mô dự án, địa điểm 

đầu tư và quyết định thu hồi đất để giao đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án 

đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu 

dự án có sử dụng đất và phải xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất theo quy định; 

c) Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại điểm a và điểm b 

khoản này được thực hiện theo quy định như đối với trường hợp thu hồi đất để 

sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 

cộng; 

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để 

tách thành dự án độc lập quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

6. Trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua 

tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất mà có thời hạn sử dụng đất khác nhau thì thời hạn 

sử dụng đất được xác định lại theo thời hạn của dự án đầu tư quy định tại khoản 

3 Điều 126 của Luật Đất đai; trường hợp không thuộc diện thực hiện thủ tục đầu 

tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời hạn sử dụng đất do Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định nhưng không 

được vượt quá 50 năm. Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối 

với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì thời hạn sử dụng đất được xác định 

lại là ổn định lâu dài. 

7. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản 

gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất chỉ thực hiện đối với các trường hợp quy định tại Điều 

73 của Luật Đất đai.” 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 31 như sau: 

“a) Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối 

với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp thì 

phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xác 

nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến an toàn 

công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt;” 

- Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 32 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=84966
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=84984
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 như sau: 

“a) Giấy phép xây dựng công trình hoặc giấy phép xây dựng công trình có thời 

hạn đối với trường hợp phải xin phép xây dựng theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được 

cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây 

dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép không ảnh hưởng đến 

an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt;” 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 35 như sau: 

“4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây 

dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử 

văn hóa đã xếp hạng; tài sàn gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy 

hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập 

đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ 

trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở theo quy 

định tại Điều 31 và Điều 32 của Nghị định này có giấy phép xây dựng có thời 

hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng.” 

* Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 

5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

- Sửa đổi, bổ sung các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 như sau: 

“3. Việc hỗ trợ ổn định đời sống cho các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ và e khoản 1 Điều này (được bổ sung tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017) thực hiện theo quy định sau: 

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ 

trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 

tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. 

Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì 

được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong 

thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng; 

b) Diện tích đất thu hồi quy định tại điểm a khoản này được xác định theo từng 

quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; 

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại điểm a và điểm b khoản này được 

tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại 

thời điểm hỗ trợ của địa phương. 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=85017
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=86523
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=86527
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=86530
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=86531
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=86532
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4. Việc hỗ trợ ổn định sản xuất thực hiện theo quy định sau: 

a) Hộ gia đình, cá nhân được bồi thường bằng đất nông nghiệp thì được hỗ trợ 

ổn định sản xuất, bao gồm: hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi cho sản xuất 

nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú 

y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ công thương nghiệp; 

b) Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm g khoản 1 

Điều này thì được hỗ trợ ổn định sản xuất bằng tiền với mức cao nhất bằng 30% 

một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề 

trước đó. 

Thu nhập sau thuế được xác định theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập 

cá nhân và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

5. Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử 

dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

thuộc đối tượng quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều này thì được hỗ 

trợ ổn định đời sống và sản xuất theo hình thức bằng tiền. 

6. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều này thuê lao động theo hợp đồng lao động thì được áp dụng hỗ trợ 

chế độ trợ cấp ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động nhưng thời 

gian trợ cấp không quá 06 tháng. 

7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi 

trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với thực tế tại địa phương.” 

- Bổ sung Điều 19a như sau: 

“Điều 19a. Hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường 

hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà người sử dụng đất không được bồi 

thường về đất 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của người đang sử 

dụng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người sử dụng 

đất được xem xét hỗ trợ thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh. 

2. Các hình thức hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ để được thuê lại đất tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 

nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

b) Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp địa phương 

có điều kiện về quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng. 

3. Điều kiện để được hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh 

a) Người có đất thu hồi có nhu cầu tiếp tục được thuê đất để sản xuất, kinh 

doanh; 
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b) Thời hạn sử dụng đất còn lại tính đến thời điểm có quyết định thu hồi đất của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền tối thiểu bằng 1/3 thời hạn thuê đất ghi trong 

hợp đồng thuê đất; 

c) Việc thu hồi đất đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của nhiều lao động trực 

tiếp sản xuất trong cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 

d) Tại thời điểm có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cơ sở sản xuất của người sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất đang hoạt 

động sản xuất ổn định; 

đ) Người được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 

3 Điều 58 của Luật Đất đai. 

4. Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. 

5. Giá đất để tính tiền thuê đất là giá đất cụ thể theo quy định tại điểm c khoản 4 

Điều 114 của Luật Đất đai. 

6. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp danh mục các dự án được Nhà 

nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều này trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét chấp thuận theo thẩm quyền.” 

* Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 14 Điều 2 (bổ sung khoản 3 Điều 15b) như sau: 

“3. Trường hợp quy định khoản 1 và khoản 2 Điều này mà người sử dụng đất 

không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không có tài sản gắn liền 

với đất thì Nhà nước thu hồi đất.” 

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 36 Điều 2 (bổ sung khoản 10 Điều 51 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP) như sau: “10. Tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính 

được cơ quan có thẩm quyền giao làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp 

tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về 

đầu tư thì được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án, được cho thuê lại đất 

sau khi đã đầu tư kết cấu hạ tầng, có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ theo các 

quy định tại Điều này.” 

- Sửa đổi, bổ sung khoản 49 Điều 2 như sau: 

“49. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 75 như sau: 

a) Đo đạc địa chính chia tách thửa đất và lập bản trích lục thửa đất mới tách theo 

kết quả đo đạc địa chính để chuyển cho người sử dụng đất thực hiện ký kết hợp 

đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;” 

 

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

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422775
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=422797
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* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư thực hiện nghiên cứu phục vụ công 

tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ; Các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

3. Nghị định 151/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành, trong đó có bãi bỏ Nghị định số 

55/2008/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Thông tư 40/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất 

trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về ưu tiên 

đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

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 tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông 

tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm (sau đây gọi là sản 

phẩm, dịch vụ được ưu tiên). 

Việc ưu tiên được thực hiện trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

sau đây: 

a)  Dự án đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi 

đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

b)  Các hoạt động thuê, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh 

phí chi thường xuyên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

c)  Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác 

nhau trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên hoặc lớn nhất 

trong tổng mức đầu tư của dự án. 

Thông tư này không điều chỉnh đối với: 

a)  Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thuộc diện bí mật nhà nước; 

b)  Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại khoản 2 Điều này 

của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài thực hiện theo quy định riêng của 

Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án, phù hợp với 

tính chất đặc thù của dự án và pháp luật nước sở tại; 

c)  Các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư; 

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-151-2020-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu-196361-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-dinh-151-2020-bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-chinh-phu-196361-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2008-nd-cp-chinh-phu-35472-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2008-nd-cp-chinh-phu-35472-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-40-2020-san-pham-dich-vu-cntt-duoc-uu-tien-dau-tu-thue-mua-sam-195326-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-40-2020-san-pham-dich-vu-cntt-duoc-uu-tien-dau-tu-thue-mua-sam-195326-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-40-2020-san-pham-dich-vu-cntt-duoc-uu-tien-dau-tu-thue-mua-sam-195326-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-47-2016-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-112015-d1.html
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d)  Các gói thầu thuộc phạm vi mở cửa về cam kết mua sắm công trong các cam 

kết quốc tế. 

* Đối tượng áp dụng 

1.  Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 

này để đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 

2.  Khuyến khích các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 

Điều này áp dụng các quy định trong Thông tư này khi đầu tư, thuê, mua sắm 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 

* Một số điểm cần lưu ý: Sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên, Tiêu chí cụ thể đối 

với sản phẩm phần cứng được ưu tiên, Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm phần 

mềm được ưu tiên, Tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm nội dung thông tin số ưu 

tiên, Tiêu chí cụ thể đối với dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên 

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

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính thực hiện 

nghiên cứu phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ; VNPT IT và các 

đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

 

5. Thông tư 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định 

tại Luật Đấu giá tài sản. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 02 năm 2021. 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC 

ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao 

dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản. 

 

6. Thông tư 149/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2021 và thay thế 

các Thông tư: Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 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; Thông tư số 36/2018/TT-

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-108-2020-tt-btc-ve-viec-sua-doi-bo-sung-thong-tu-45-2017-tt-btc-196489-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-108-2020-tt-btc-ve-viec-sua-doi-bo-sung-thong-tu-45-2017-tt-btc-196489-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-108-2020-tt-btc-ve-viec-sua-doi-bo-sung-thong-tu-45-2017-tt-btc-196489-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-108-2020-tt-btc-ve-viec-sua-doi-bo-sung-thong-tu-45-2017-tt-btc-196489-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-149-2020-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-196892-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-66-2014-tt-bca-bo-cong-an-92038-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-chinh-phu-88482-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-36-2018-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay-169380-d1.html
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BCA ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 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. 

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 một số nội dung trong công tác phòng cháy, chữa cháy, 

gồm: Hồ sơ quản lý, nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ 

dẫn về phòng cháy và chữa cháy; khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; phân cấp 

quản lý về phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy; phê duyệt, thực tập phương án chữa cháy; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 

về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố; thành lập đội phòng cháy, 

chữa cháy chuyên ngành; nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức về phòng 

cháy và chữa cháy; tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

* Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt 

động, sinh sống trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

* Thông tư này quy định Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa 

cháy, Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng 

cháy và chữa cháy, Khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, Phân cấp quản lý về 

phòng cháy và chữa cháy trong Công an nhân dân, Kiểm tra an toàn về phòng 

cháy và chữa cháy, Thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy, Thời hạn thực 

tập phương án chữa cháy, Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa 

cháy và truyền tin báo sự cố, Đầu tư, quản lý, khai thác vận hành hệ thống quản 

lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố, Nội dung, 

thời lượng bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, Tem kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

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

* Trưởng các đơn vị: Văn phòng Tập đoàn, VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, 

VNPT-Media, VNPT-IT, 63 Viễn thông Tỉnh/thành nghiên cứu để biết và 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. 

 

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/thong-tu-36-2018-tt-bca-huong-dan-luat-phong-chay-chua-chay-169380-d1.html
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Phần 2: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 01/2021 

1. Quy trình quản lý chất lượng mạng, dịch vụ viễn thông di động mặt đất 

của VNPT ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-VNPT-CN-CLG ngày 

18/01/2021 (Số EOffice: 14510).  

2. Quy trình tạm thời phối hợp xử lý các sự cố thuộc dự án cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư của Bộ Công An ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-

VNPT-CLG ngày 08/01/2021 (Số EOffice: 24251). 

3. Quy định tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với nhân sự quản lý, 

Người lao động đang làm việc hoặc nghỉ hưu và thân nhân của nhân sự 

quản lý, Người lao động thuộc diện Tập đoàn quản lý ban hành kèm theo 

Quyết định số 54/QĐ-VNPT-TCNL ngày 28/01/2021 (Số EOffice: 62690).  
 

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). 

 


