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LỜI GIỚI THIỆU 

 

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

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 02 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

trong tháng 02/2020. 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 08 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu được ban 

hành trong tháng 02/2020 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.  

- Phần 3: Danh sách 03 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 05 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. 

 

Trân trọng giới thiệu ! 
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI ĐƯỢC 

BAN HÀNH TRONG THÁNG 02/2020 

 

 

03/2/2020 

 

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc 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. 

Theo đó, hành vi gửi hoặc chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc phát bưu gửi 

chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị 

phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức cũng có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu 

đồng nếu gửi, chấp nhận hoặc vận chuyển bưu gửi chứa: vật phẩm, hàng hóa từ 

Việt Nam đi các nước cấm xuất khẩu/nhập khẩu; vật phẩm, hàng hóa cấm sử dụng 

hoặc cấm lưu thông; vật phẩm, hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường bưu chính. 

Mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng cũng được áp dụng đối với hành vi cung ứng 

dịch vụ bưu chính nhưng không có giấy phép; mua bán, cầm cố Giấy phép bưu 

chính hoặc cho thuê, cho mượn Giấy phép bưu chính; chuyển nhượng Giấy phép 

bưu chính trái pháp luật. Ngoài ra, hành vi mua bán, cầm cố Giấy phép bưu chính 

còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép bưu chính từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. 

 

28/02/2020 

 

Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư 

Từ ngày 20/4, giá 01 bộ hồ sơ mời thầu trong nước không quá 20 triệu đồng 

Theo đó, đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán (bao gồm cả thuế) của 

một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 20 triệu đồng; hồ sơ mời sơ tuyển 

không quá 05 triệu đồng. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán (bao gồm cả thuế) 

của một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 30 triệu đồng; hồ sơ mời sơ 

tuyển không quá 10 triệu đồng. 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
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Bên cạnh đó, chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự 

sơ tuyển; thẩm định kết quả sơ tuyển cụ thể như sau: 

Thứ nhất, chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,02% tổng mức 

đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 100 triệu đồng. 

Thứ hai, chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng 

mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10 triệu đồng và tối đa là 50 triệu đồng… 

Ngoài ra, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về 

kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị 

nhưng tối thiểu là 20 triệu đồng và tối đa là 200 triệu đồng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2020. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

Trên đây là tóm tắt lựa chọn một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

trong tháng 02/2020. 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. 

 

 

 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/nghi-dinh-30-2015-nd-cp-chinh-phu-93232-d1.html
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DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC          

BAN HÀNH TRONG THÁNG 02/2020 

STT Tên VB  Ngày ban hành/có 

hiệu lực 

Nghị định 

1  Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

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 

BH: 03/02/2020 

HL:15/04/2020 

2  Nghị định 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, 

kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 

quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh 

bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng 

nhà và công sở 

BH: 17/02/2020 

HL:01/04/2020 

3 Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 

BH: 28/02/2020 

HL:20/04/2020 

Quyết định 

1 Quyết định 209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về 

việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài 

chính thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 

10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy 

mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi 

hành Luật 

BH: 18/02/2020 

HL:18/02/2020 

2 Quyết định 248/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Danh mục chỉ tiêu 

BH: 24/02/2020 

https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/nghi-dinh-15-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-180259-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-21-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-dau-tu-xay-dung-180635-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-thau/nghi-dinh-25-2020-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-ve-lua-chon-nha-dau-tu-180958-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-209-qd-btc-ke-hoach-hanh-dong-thuc-hien-chi-thi-32-ct-ttg-180720-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-248-qd-btttt-chi-tieu-bao-cao-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-180935-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-248-qd-btttt-chi-tieu-bao-cao-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-180935-d1.html
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báo cáo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều 

hành của Bộ Thông tin và Truyền thông 

HL:24/02/2020 

Thông tư 

1 Thông tư 02/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc 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 

BH: 14/02/2020 

HL:01/04/2020 

2 Thông tư 04/2020/TT-BTTTT 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 

BH: 24/02/2020 

HL:09/04/2020 

3 Thông tư 03/2020/TT-BTTTT của 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 sử dụng kinh phí chi thường xuyên 

thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

BH: 24/02/2020 

HL:09/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-248-qd-btttt-chi-tieu-bao-cao-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-180935-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-248-qd-btttt-chi-tieu-bao-cao-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-180935-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-02-2020-tt-btttt-danh-muc-doi-tuong-thu-huong-dich-vu-vien-thong-cong-ich-180661-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-04-2020-tt-btttt-lap-va-quan-ly-chi-phi-du-an-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180769-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-04-2020-tt-btttt-lap-va-quan-ly-chi-phi-du-an-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180769-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-04-2020-tt-btttt-lap-va-quan-ly-chi-phi-du-an-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180769-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-03-2020-tt-btttt-lap-de-cuong-va-du-toan-hoat-dong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-180770-d1.html
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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 eOffice 

1 Quy định về công tác 

phòng, chống thiên tai của 

Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam  

10/02/2020 100/QĐ-VNPT-

CN  

840566 

2 

 

Quy chế phối hợp cung 

cấp thông tin trong công 

tác truyền thông nội bộ 

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam  
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BẢN TIN PHÁP LUẬT 

SỐ 3- THÁNG 3/2020 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 

 

 

7 

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 “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ 

truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ 

DVB-T2” 

Ngày bắt đầu 04/03/2020 

Ngày hết hạn 04/05/2020 

2 

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 

Ngày bắt đầu 12/02/2020  

Ngày hết hạn 11/04/2020 

3 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền 

hình số mặt đất DVB-T2” 

Ngày bắt đầu 07/02/2020   

Ngày hết hạn 07/04/2020 

4 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại 

VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng 

hải” 

Ngày bắt đầu 16/01/2020    

Ngày hết hạn 16/03/2020 

5 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại 

VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” 

 

Ngày bắt đầu 16/01/2020    

Ngày hết hạn 16/03/2020 

 

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. 
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