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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 1 – tháng 1/2019 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 05 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng 1/2019. Đây là những văn bản quan trọng về chính trị, kinh tế, xã 

hội nói chung và/hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 

đoàn.  

- Phần 2: Danh sách 31 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực 

trong tháng 1/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.  

- Phần 3: Tổng hợp 04 văn bản nội bộ của Tập đoàn ban hành để tất cả 

người lao động trong Tập đoàn có thể nắm được. 

- Phần 4: Danh sách 03 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mà Bộ Thông 

tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý trên website của Bộ. 

Xin trân trọng giới thiệu! 
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI CÓ  

HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2019 

 

         01/01/2019 

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động. Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định gồm: 

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của 

Bộ luật lao động; 

- Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh 

nghiệp. 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân 

và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài 

tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều 

ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

khác với quy định của Nghị định này). 

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc 

ở doanh nghiệp như sau: 

a) Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng I; 

b) Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng II; 

c) Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng III; 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 1- THÁNG 1/2019 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 3

d) Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên 

địa bàn thuộc vùng IV. 

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành 

chính cấp quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp 

dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 đồng thời thay thế 

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

 

01/01/2019 

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc  

Nghị định này yêu cầu người sử dụng lao động phải công khai 07 nội dung 

sau: 

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp; 

- Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người 

lao động đóng góp (nếu có); 

- Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; 

- Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan 

đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; 
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- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, 

thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia; 

- Nghị quyết Hội nghị người lao động. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

 

01/01/2019 

Ngày 15/11/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 

15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận 

hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông. 

Thông tư này quy định cụ thể việc chứng nhận hợp quy được thực hiện theo 2 

phương thức: 

- Phương thức 1 - Thử nghiệm mẫu điển hình; 

- Phương thức 5 - Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; 

giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết 

hợp với đánh giá quá trình sản xuất. 

Thông tư mới đã rút ngắn thời gian tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và 

cấp Giấy chứng nhận hợp quy là không 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ thay vì 10 ngày như trước. 

Đồng thời, Thông tư 15/2018 cũng quy định rõ 4 trường hợp Giấy chứng 

nhận hợp quy hết hiệu lực: 

- Tên, ký hiệu, phiên bản của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi; 

- Thiết kế kỹ thuật của sản phẩm đã được cấp chứng nhận thay đổi làm thay 

đổi chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm; 
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- Không có kết quả đánh giá giám sát phù hợp theo quy định; 

- Hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận hợp quy. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

 

        01/01/2019 

Ngày 17/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 

17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động 

của Doanh nghiệp. 

Theo Thông tư số 17/2018, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với việc 

tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động được quy định như sau: 

- Người sử dụng lao động phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động 

quy định tại Thông tư này. Khi có yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan thanh tra nhà 

nước về lao động, người sử dụng lao động đăng ký tài khoản và báo cáo kết quả tự 

kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến trên trang thông tin điện tử. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trong báo cáo 

kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến; đảm bảo đúng thời hạn báo cáo 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động. 

- Phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để thực hiện các 

kiến nghị, phản hồi của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động theo nội dung báo 

cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến; giải trình khi có yêu cầu của 

cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. 

Cụ thể: Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức 

độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.  

Người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra, đồng thời đăng ký tài 

khoản trên trang thông tin điện tử để lấy phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm 
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tra. Đoàn tự kiểm tra tiến hành đối chiếu với các quy định pháp luật lao động hiện 

hành tương ứng theo từng nội dung tự kiểm tra để phân tích, so sánh và kết luận 

doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật lao động hay không và đưa ra biện pháp khắc 

phục nội dung không tuân thủ (nếu có).  

Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động, 

người sử dụng lao động phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện 

báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 

21/01/2019 

Ngày 05/12/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 

16/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp 

đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông. 

 Nội dung sửa đổi, bổ sung đối với điểm b, khoản 4, Phụ lục I của Thông tư số 

39/2016/TT-BTTTT “Thông tin về nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông”.  

Theo Thông tư này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ 

đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho 

bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp khác theo quy định 

của pháp luật. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố; Không được từ chối giao kết hợp 

đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với  khách hàng, trừ một số trường hợp 

được quy định tại Điều 26 – Luật Viễn thông năm 2009. 

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải thông báo cho khách hàng ít nhất 30 ngày 

trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông. 

Đối với việc giải quyết khiếu nại: Thông tư số 16/2018 đã bỏ quy định doanh 

nghiệp viễn thông phải giải quyết khiếu nại của khách hàng trong vòng nhiều nhất 
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05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, thay vào đó đã quy định việc giải 

quyết khiếu nại được thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2019. 

  

Lưu ý: 

Trên đây là tóm tắt lựa chọn một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt đầu 

từ tháng 1/2019. Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có 

giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 1- THÁNG 1/2019 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 8

DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ  

                            HIỆU LỰC TỪ THÁNG 1/2019 

 

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ban hành Hiệu lực 
NGHỊ ĐỊNH 

1 Nghị định 139/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định về 
kinh doanh dịch vụ kiểm định 
xe cơ giới 

139/2018/NĐ-
CP 
  

08/10/2018 
 

01/01/2019 

2 Nghị định 149/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc 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 

149/2018/NĐ-
CP 

07/11/2018 
 

01/01/2019
 

3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc quy định 
mức lương tối thiếu vùng đối 
với người lao động làm việc 
theo hợp đồng lao động 

157/2018/NĐ-
CP 

16/11/2018 

 
 

01/01/2019 

4 Nghị định 160/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai 

160/2018/NĐ-
CP 

29/11/2018 

 
 

01/01/2019 

5 Nghị định 158/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định về 
thành lập, tổ chức lại, giải thể 
tổ chức hành chính 

158/2018/NĐ-
CP   

  

22/11/2018 

 
 

10/01/2019 

6 Nghị định 161/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số quy định về 
tuyển dụng công chức, viên 
chức, nâng ngạch công chức, 
thăng hạng viên chức và thực 
hiện chế độ hợp đồng một số 
loại công việc trong cơ quan 
hành chính Nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập 

161/2018/NĐ-
CP 

29/11/2018 

 
 

15/01/2019 

7 Nghị định 162/2018/NĐ-CP 
của Chính phủ về việc Quy 
định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hàng 

162/2018/NĐ-
CP 

30/11/2018 

 
 

15/01/2019 
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không dân dụng 
QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 48/2018/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc bãi bỏ Quyết định 
54/2014/QĐ-TTg ngày 
19/09/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc miễn thuế 
nhập khẩu đối với linh kiện 
nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp 
sản phẩm trang thiết bị y tế cần 
được ưu tiên nghiên cứu, chế 
tạo 

48/2018/QĐ-
TTg 

29/11/2018 

 
 

15/01/2019 

2 Quyết định 25/2018/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc bãi bỏ Quyết định 
102/2009/QĐ-TTg ngày 
07/08/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
trực tiếp cho người dân thuộc 
hộ nghèo ở vùng khó khăn 

25/2018/QĐ-
TTg   

 
  

06/06/2018 

 
 

01/01/2019 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 13/2018/TT-NHNN 

của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định về hệ thống 
kiểm soát nội bộ của ngân hàng 
thương mại, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài 

13/2018/TT-
NHNN 

18/05/2018 

 
 

01/01/2019 

2 Thông tư 18/2018/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định về an toàn hệ 
thống thông tin trong hoạt động 
ngân hàng 

18/2018/TT-
NHNN 

21/08/2018 

 
 

01/01/2019 

3 Thông tư 20/2018/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định về giám sát các 
hệ thống thanh toán   

20/2018/TT-
NHNN 

30/08/2018 

 
 

01/01/2019 

4 Thông tư 17/2018/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội quy 
định về tự kiểm tra việc thực 
hiện pháp luật lao động của 
doanh nghiệp   

17/2018/TT-
BLĐTBXH 

17/10/2018 

 
 

01/01/2019 
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5 Thông tư 30/2018/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc ban hành Danh 
mục và tỷ lệ, điều kiện thanh 
toán đối với thuốc hóa dược, 
sinh phẩm, thuốc phóng xạ và 
chất đánh dấu thuộc phạm vi 
được hưởng của người tham gia 
bảo hiểm y tế 

30/2018/TT-
BYT 

18/10/2018 

 
 

01/01/2019 

6 Thông tư 96/2018/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 
người cao tuổi tại nơi cư trú; 
chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín 
dụng và biểu dương, khen 
thưởng người cao tuổi 

96/2018/TT-
BTC 

18/10/2018 

 
 

01/01/2019 

7 Thông tư 27/2018/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực 
hiện bảo hiểm y tế và khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
liên quan đến HIV/AIDS 

27/2018/TT-
BYT 

26/10/2018 

 
 

01/01/2019 

8 Thông tư 28/2018/TT-BYT của 
Bộ Y tế quy định về quản lý 
điều trị người nhiễm HIV, 
người phơi nhiễm với HIV tại 
các cơ sở y tế 

28/2018/TT-
BYT 

26/10/2018 

 
 

01/01/2019 

9 Thông tư 99/2018/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn báo cáo tài chính tổng hợp 
của đơn vị kế toán Nhà nước là 
đơn vị kế toán cấp trên 

99/2018/TT-
BTC 

01/11/2018 

 
 

01/01/2019 

10 Thông tư 101/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về việc quy 
định quản lý và sử dụng kinh 
phí thực hiện chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng 
và người trực tiếp tham gia 
kháng chiến do ngành lao động 
thương binh và xã hội quản lý 

101/2018/TT-
BTC 

14/11/2018 

 
 

01/01/2019 

11 Thông tư 15/2018/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung 
một số nội dung của Thông tư 

15/2018/TT-
BTTTT 

15/11/2018 

 
 

01/01/2019 
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30/2011/TT-BTTTT ngày 
31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy 
định về chứng nhận hợp quy và 
công bố hợp quy đối với sản 
phẩm, hàng hóa chuyên ngành 
công nghệ thông tin và truyền 
thông 

12 Thông tư 106/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 
Thông tư 152/2011/TT-BTC 
ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi 
hành Nghị định 67/2011/NĐ-
CP ngày 08/08/2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Thuế bảo vệ môi trường 

106/2018/TT-
BTC 

15/11/2018 

 
 

01/01/2019 

13 Thông tư 111/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn phát hành và thanh toán 
công cụ nợ của Chính phủ tại 
thị trường trong nước 

111/2018/TT-
BTC 

15/11/2018 

 
 

01/01/2019 

14 Thông tư 112/2018/TT-BTC 
của Bộ Tài chính về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại 
Thông tư 174/2015/TT-BTC 
ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn kế 
toán nghiệp vụ thuế và thu khác 
đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu 

112/2018/TT-
BTC 

15/11/2018 

 
 

01/01/2019 

15 Thông tư 20/2018/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn cơ chế phối hợp 
trong việc thực hiện thanh tra 
chuyên ngành lao động, an 
toàn, vệ sinh lao động vào ban 
đêm, ngoài giờ hành chính 

20/2018/TT-
BLĐTBXH 

26/11/2018 

 
 

01/01/2019 

16 Thông tư 01/2018/TT-VPCP 
của Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thi hành một số quy 

01/2018/TT-
VPCP 

23/11/2018 

 
 

06/01/2019 
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định của Nghị định 
61/2018/NĐ-CP ngày 
23/04/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính 

17 Thông tư 27/2018/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc quy định các 
trường hợp phong tỏa, chấm 
dứt phong tỏa vốn tài sản của 
chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài 

27/2018/TT-
NHNN 

22/11/2018 

 
 

10/01/2019 

18 Thông tư 28/2018/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
40/2011/TT-NHNN ngày 
15/12/2011 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quy định về việc cấp Giấy phép 
và tổ chức, hoạt động của ngân 
hàng thương mại, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, văn 
phòng đại diện của tổ chức tín 
dụng nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài khác có hoạt động ngân 
hàng tại Việt Nam 

28/2018/TT-
NHNN 

30/11/2018 

 
 

15/01/2019 

19 Thông tư 37/2018/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc quy định mức 
tối đa khung giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ 
bảo hiểm y tế trong các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước và hướng dẫn áp dụng 
giá, thanh toán chi phí khám 
bệnh chữa bệnh trong một số 
trường hợp 

37/2018/TT-
BYT 

30/11/2018 

 
 

15/01/2019 

20 Thông tư 39/2018/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc quy định thống 
nhất giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 

39/2018/TT-
BYT 

30/11/2018 

 
 

15/01/2019 
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các bệnh nhân cùng hạng trên 
toàn quốc và hướng dẫn áp 
dụng giá, thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh trong 
một số trường hợp 

21 Thông tư 16/2018/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 39/2016/TT-BTTTT 
ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về hợp đồng theo mẫu 
và điều kiện giao dịch chung 
trong lĩnh vực viễn thông 

16/2018/TT-
BTTTT 

05/12/2018 

 
 

21/01/2019 

22 Thông tư 170/2018/TT-BQP 
của Bộ Quốc phòng về việc 
hướng dẫn một số điều của 
Nghị định 102/2018/NĐ-CP 
ngày 20/07/2018 của Chính 
phủ quy định chế độ hỗ trợ và 
một số chế độ đãi ngộ khác đối 
với người Việt Nam có công 
với cách mạng, người tham gia 
kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 
tế đang định cư ở nước ngoài 

170/2018/TT-
BQP 

16/12/2018 

 
 

30/01/2019 
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TỔNG HỢP MỘT SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN 

MỚI BAN HÀNH 

 

STT Tên văn bản Ngày ban 

hành 

Số Quyết định Số iOffice 

1 Quy chế hoạt động giám 

sát, kiểm tra của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam  

17/12/2018 229/QĐ-VNPT-

HĐTV-PCTT 

1030220 

2 Quy định về đảm bảo an 

toàn thông tin cho web 

servies 

18/12/2018 1577/QĐ-VNPT-

CN 

1037264 

3 Quy định đảm bảo an toàn 

thông tin cho ứng dụng di 

động 

18/12/2018 1576/QĐ-VNPT-

CN 

1037264 

4 Quy trình kiểm soát công 

tác quản lý, thu nợ và xử 

lý nợ 

19/12/2018 1602/QĐ-VNPT-

KTCC-PCTT 

1038942 
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CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ THÔNG TIN VÀ 

TRUYỀN THÔNG ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý TRÊN CỔNG THÔNG TIN 

ĐIỆN TỬ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 

STT Tên dự thảo VBQPPL Thời gian lấy ý kiến 

1 

Dự thảo Thông tư ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành mạng 
viễn thông dùng riêng  

02/11/2018 - 02/01/2019 

 

2 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lập báo cáo 
nghiệp vụ thuyết minh chi tiết doanh thu 
dịch vụ viễn thông  

26/12/2018 - 26/3/2019 

3 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý 
hoạt động thông tin đối ngoại đối với các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ  

22/11/2018 - 22/1/2019 

 

 

Nếu đơn vị, cá nhân quan tâm và 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 

tham gia ý kiến hoặc gửi về Ban Pháp chế Thanh tra – Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam để tổng hợp, tham gia ý kiến. 

 

 


