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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 4 – tháng 4/2020 gồm 3 phần chính:  

- Phần 1: Các văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 4/2020: 

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật tác động 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 3/2020. 

Ban 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 Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, Tel: 0913210371,  

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 4/2020: 

 

1. NGHỊ ĐỊNH số 15/2020/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2020, 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn 

thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020; Bãi bỏ Nghị định 

số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin 

và tần số vô tuyến điện và Điều 2 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 

25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 

số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông 

tin và tần số vô tuyến điện.  

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

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

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây: 

- Viễn thông, bao gồm: kinh doanh dịch vụ viễn thông; thiết lập mạng và cung 

cấp dịch vụ; quy hoạch, thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông; quy 

hoạch, quản lý và sử dụng tài nguyên viễn thông, Internet; quản lý chất lượng và 

dịch vụ viễn thông; 

-  Công nghệ thông tin, bao gồm: phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; 

đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng xã 

hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công 

cộng; 

-  Giao dịch điện tử. 

Cụ thể, bao gồm các hành vi vi phạm sau: 

- Hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, internet: 

+ Các hành vi vi phạm về giấy phép viễn thông. 

+ Các hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ viễn thông. 

+ Các hành vi vi phạm về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông. 

+ Các hành vi vi phạm về kết nối, chia sẻ cơ sở hạ tầng, công trình viễn thông. 

+ Các hành vi vi phạm về tài nguyên viễn thông, internet. 

+ Các hành vi vi phạm về chất lượng viễn thông. 

+ Các hành vi vi phạm về giá cước, khuyến mại trong viễn thông. 

- Hành vi vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện: 

+ Các hành vi vi phạm về giấy phép và sử dụng tần số vô tuyến điện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-174-2013-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-buu-chinh-vien-thong-cong-nghe-thong-tin-213651.aspx
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+ Các hành vi vi phạm về chất lượng phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô 

tuyến điện và tương thích điện tử. 

+ Các hành vi về xử lý nhiễu có hại. 

+ Các hành vi vi phạm về đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện, 

quỹ đạo vệ tinh. 

- Hành vi vi phạm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin: 

+ Các hành vi vi phạm về các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin. 

+ Các hành vi vi phạm về an toàn thông tin mạng. 

+ Các hành vi vi phạm về chống thư rác, tin nhắn rác và cung cấp dịch vụ nội 

dung. 

+ Các hành vi vi phạm về thông tin trên mạng. 

- Hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao dịch điện tử: 

+ Vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động 

+ Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng 

+ Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số 

+ Vi phạm quy định về sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số 

+ Vi phạm quy định về giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp 

nhận tại Việt Nam 

+ Vi phạm quy định về phí, lệ phí 

- Hành vi vi phạm hành chính về giải quyết tranh chấp: 

+ Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, bồi thường thiệt hại 

trong cung ứng dịch vụ 

* Nghị định phân loại mức tiền phạt tăng dần theo số lượng, tang vật vi phạm 

hoặc theo mức độ quan trọng của giấy phép hoặc gây can nhiễu do công suất 

phát sóng đối với các nhóm hành vi vi phạm về quản lý thông tin thuê bao di 

động trả trước, tần số vô tuyến điện. 

* Tăng chế tài xử phạt, bổ sung các nhóm hành vi vi phạm quy định về chuyển 

mạng giữ nguyên số; sim rác; chuyển nhượng, thuê và cho thuê kho số viễn 

thông, tài nguyên Internet; viễn thông công ích; khuyến mại, chiết khấu giảm giá 

thấp hơn giá thành; đăng kí và cấp phát tên miền mới cấp cao nhất; an toàn 

thông tin mạng, đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; lưu trữ, truyền 

đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc; không loại bỏ 

thông tin trái pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi 

truyền đưa hoặc cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số; cung cấp dịch vụ chữ kí số, 

chứng thư số v.v …các hành vi này sẽ áp dụng thêm các hình thức xử phạt bổ 

sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu 

tang vật phương tiện vi phạm.  

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

* Trưởng các Ban: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng, Ban Chiến Lược sản 

phẩm, Ban Pháp chế Thanh tra, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính tổ 
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chức nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để có định hướng chỉ đạo 

các đơn vị thực hiện đúng quy định. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT-IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu, rà soát quy định này để phát hiện 

và chấn chỉnh những tồn tại của đơn vị mình. 

 

2. NGHỊ ĐỊNH số 28/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2020 

của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020; Nghị định này thay thế 

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 

số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, 

bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng.  

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn cần 

lưu ý: 

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

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

tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Cụ thể, bao gồm các hành vi vi phạm sau: 

- Hành vi vi phạm của người sử dụng lao động trong lĩnh vực lao động: 

+ Vi phạm về tuyển, quản lý lao động 

+ Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động 

+ Vi phạm quy định về thử việc 

+ Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động 

+ Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động 

+ Vi phạm quy định về cho thuê lại lao động 

+ Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề 

+ Vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc 

+ Vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể 

+ Vi phạm quy định về tiền lương 

+ Vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 

+ Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 

+ Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động 

+ Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-95-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-88-2015-nd-cp-sua-doi-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-95-2013-nd-cp-292319.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-95-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-lao-dong-bao-hiem-xa-hoi-205242.aspx
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+ Vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

+ Vi phạm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

+ Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, 

vệ sinh lao động 

+ Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

+ Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

+ Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động 

+ Vi phạm quy định về lao động nữ 

+ Vi phạm quy định về lao động chưa thành niên 

+ Vi phạm quy định về người lao động cao tuổi 

+ Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

+ Vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

+ Vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp lao động 

+ Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn 

+ Vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt 

động công đoàn 

+ Vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện pháp khác 

gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn 

+ Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn 

- Hành vi vi phạm của người sử dụng lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội:  

+ Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp 

+ Vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp 

+ Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

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

* Trưởng các Ban: Ban Nhân Lực tổ chức nghiên cứu để có định hướng chỉ 

đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định. 

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

VNPT- IT, VNPT-Media, 63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu, rà soát, 

rà soát quy định này để phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại của đơn vị mình. 

 

 

3. NGHỊ ĐỊNH số 20/2020/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2020 

của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền 

thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020; Các quy định về tiền 

lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban 
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kiểm soát và Kiểm soát viên tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 

01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng 

thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng 

giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam:  

- Về quản lý lao động: phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển 

dụng lao động; đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử 

dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí thì 

Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm (kể cả việc giảm trừ tiền lương, tiền 

thưởng) trước Hội đồng thành viên. 

- Về xây dựng thang lương, bảng lương: Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức 

lao động, điều lệ hoạt động, xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương (kể 

cả phụ cấp lương) để thực hiện các chế độ theo quy định của pháp luật đối với 

người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành 

viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. 

- Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, 

Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh của công ty. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Nhân Lực, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài 

chính, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để 

có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định. 

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

VNPT- IT, VNPT-Media, 63 Viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để 

biết/triển khai thực hiện. 

 

4. NGHỊ ĐỊNH số 25/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2020 

của Chính phủ về việc về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020; Nghị định này làm hết 

hiệu lực Nghị định 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 

 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-30-2015-nd-cp-chinh-phu-93232-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: 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó có: Dự án đầu tư có sử dụng đất để 

xây dựng nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, 

tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh. 

Nghị định quy định số nội dung chính: Đăng tải thông tin về đấu thầu; Thời hạn 

đăng tải thông tin về đấu thầu; Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; 

Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư; Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án 

đầu tư có sử dụng đất; Điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất; Danh 

mục dự án đầu tư có sử dụng đất; Chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư; Lưu trữ thông tin trong đấu thầu; Tổ chuyên gia; Quy 

định đầu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có dự án đầu 

tư có sử dụng đất… 

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

* Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư tổ chức nghiên cứu để có định hướng chỉ đạo 

các đơn vị thực hiện đúng quy định.  

* Trưởng các đơn vị: tổ chức nghiên cứu để biết/thực hiện. 

 

 

5. THÔNG TƯ số 16/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 05 tháng 12 năm 

2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục tiêu 

chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo 

mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020; Trong 

trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của 

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 ban hành Danh 

mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 

nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp 

trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Thông tư này quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số 

từ xa. 

Thông tư này áp dụng đối với 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 được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ 
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ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài 

có chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tại Việt Nam 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động 

và ký số từ xa; tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số, cung 

cấp giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Công nghệ tổ chức nghiên cứu tổ chức nghiên cứu để 

có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định.  

* Trưởng đơn vị: VNPT-Vinaphone tổ chức nghiên cứu/triển khai thực hiện. 

 
 
 

6. THÔNG TƯ số 21/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông  

ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020; Kể từ 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các văn bản sau đây bị bãi bỏ: Thông tư 

số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông; Thông tư số 

01/2016/TT-BTTTT ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-

BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Thông tư này quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông, bao gồm 

các loại dịch vụ viễn thông phải thuyết minh doanh thu và chế độ báo cáo 

nghiệp vụ thuyết minh doanh thu phục vụ cho các hoạt động sau: 

a) Quản lý nghiệp vụ viễn thông; 

b) Xác định thị phần của doanh nghiệp viễn thông; 

c) Thu, nộp phí quyền hoạt động viễn thông; 

d) Tính khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam. 

Theo đó, thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông bao gồm: thuyết minh doanh 

thu khách hàng, thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán 

trong nước, thuyết minh doanh thu quốc tế và chênh lệch thanh toán quốc tế và 

thuyết minh doanh thu công ích. 

Trong đó, doanh thu khách hàng, chênh lệch thanh toán trong nước và quốc tế sẽ 

được sử dụng để xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và 
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khoản đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam. Doanh thu công ích của doanh nghiệp không được sử dụng để xác định 

khoản trên. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp viễn thông cũng có trách nhiệm nộp báo cáo nghiệp 

vụ thuyết minh doanh thu viễn thông và gửi về Cục Viễn thông đúng hạn. Báo 

cáo có thể được nộp qua đường bưu chính, nộp trực tiếp tại trụ sở Cục, nộp qua 

thư điện tử hoặc qua hệ thống báo cáo trực tuyến do Cục Viễn thông cung cấp. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính tổ chức 

nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để có định hướng chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện đúng quy định. 

* Trưởng các đơn vị: tổ chức nghiên cứu để biết/thực hiện. 

 

7. THÔNG TƯ số 02/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối 

đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và thay 

thế Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, 

phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp 

dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Thông tư này quy định danh mục dịch vụ viễn thông công ích, đối tượng thụ 

hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức 

hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.  

Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng 

dịch vụ viễn thông công ích và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tới quản 

lý việc cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính trong phạm vi 

chức năng của mình để có định hướng chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy 

định. 

* Trưởng các đơn vị: tổ chức nghiên cứu để biết/thực hiện. 

  

8. THÔNG TƯ số 03/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng 
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công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 04 năm 2020 và thay thế 

cho Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải lập dự án. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Thông tư này quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết 

lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở 

dữ liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định 

73/2019/NĐ-CP). 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước yêu cầu phải lập đề cương và dự toán chi tiết. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính tổ chức 

nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để có định hướng chỉ đạo các 

đơn vị thực hiện đúng quy định. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-IT, VNPT-Vinaphone tổ chức nghiên cứu/triển 

khai thực hiện. 

 

9.THÔNG TƯ số 04/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 04 năm 2020 và thay thế 

cho Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn 

cần lưu ý: 

Thông tư này quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức chi phí, đơn giá ứng 

dụng công nghệ thông tin. 
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Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có 

liên quan đến hoạt động lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ 

thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước (sau đây gọi tắt là lập và quản lý chi phí); Khuyến khích các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan đến hoạt động lập và quản lý chi phí các dự án đầu tư 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại 

Thông tư này. 

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

* Trưởng các Ban: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính tổ chức 

nghiên cứu, phục vụ công tác quản lý/triển khai thực hiện. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-IT, VNPT-Vinaphone tổ chức nghiên cứu/triển 

khai thực hiện. 
  

Lưu ý: 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác 

quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản. 

 

Phần 2: Các dự thảo VBPL của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến  

góp ý.  
STT Tên dự thảo VBQPPL Thời gian 

lấy ý kiến 

Đơn vị trách nhiệm 

nghiên cứu, xem xét có 

ý kiến 

1 

Dự thảo Quy hoạch băng tần 2300-

2400 MHz và băng tần 2500-2690 

MHz cho hệ thống thông tin di động 

IMT của Việt Nam 

26/03/2020           

-26/05/2020 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT tỉnh/TP 

2 

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô 

tuyến điện công suất thấp vùng phủ 

rộng LPWAN dải tần 920 MHz” 

19/03/2020       

- 30/04/2020 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT tỉnh/TP 

3 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu 

truyền hình cáp tương tự tại điểm kết 

nối thuê bao” 

10/03/2020          

- 10/05/2020 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT tỉnh/TP 

4 

Dự thảo Thông tư Quy định Danh 

mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 

gây mất an toàn thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

12/02/2020              

- 11/04/2020 

Ban Công nghệ, VNPT-

Vinaphone 

5 
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét 

cho các trạm viễn thông và mạng cáp 

10/02/2020               

- 10/04/2020 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT Tỉnh/TP 
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LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

12 

ngoại vi viễn thông”  

6 
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị 

thu truyền hình số mặt đất DVB-T2” 

07/02/2020                

- 07/04/2020 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT Tỉnh/TP 

7 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin 

Lithium cho thiết bị cầm tay - Yêu 

cầu kỹ thuật 

05/02/2020              

-05/04/2020 

 

Ban Công nghệ, VNPT- 

NET, các VNPT Tỉnh/TP 

8 

Dự thảo Thông tư Quy định về việc 

triển khai Giấy chứng nhận lưu hành 

tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực 

thông tin và truyền thông 

03/02/2020              

- 03/04/2020 

 

Ban Công nghệ, VNPT-

Vinaphone 

 
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 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 3/2020. 

1. Quy định đặt tên định danh thiết bị công nghệ thông tin ban hành kèm theo 

QĐ số 191/QĐ-VNPT-CN ngày 03/03/2020 (Số Eoffice: 125494) 

2. Quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ số (số Doanh nghiệp) ra thị trường 

nước ngoài ban hành kèm theo QĐ số 193/QĐ-VNPT-CN ngày 03/03/2020 (Số 

Eoffice: 121175) 

3. Quy định tổ chức và hoạt động của Đội ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn 

thông tin mạng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm 

theo QĐ số 269/QĐ-VNPT-CN ngày 26/03/2020 (Số Eoffice: 189553) 

 

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). 
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