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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 6 – tháng 6/2019 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 02 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng 6/2019. 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 05 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực 

trong tháng 6/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.  

- Phần 3: Danh sách 02 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 04 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 CÓ  

HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2019 

 
 

03/6/2019 

Ngày 11/04/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng 
dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức 
dựng sổ. 

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục bán cổ phần lần đầu và 
quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo phương thức dựng sổ; gắn chào bán 
cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao 
dịch/niêm yết cổ phần đã phân phối của các đối tượng thực hiện cổ phần hóa theo 
quy định tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ 
về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau đây 
gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP); 

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng Phương án bán cổ phần lần đầu theo 
phương thức dựng sổ là một phần trong phương án cổ phần hóa theo quy định tại 
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, tối thiểu bao gồm các nội dung sau: 

a) Số lượng cổ phần chào bán theo phương thức dựng sổ; 

b) Khoảng giá dựng sổ được xây dựng nhằm phản ánh nhu cầu thị trường về 
cổ phần được chào bán là cơ sở để xác định giá mở sổ, khoảng giá dựng sổ tối đa 
không quá hai mươi phần trăm (20%) tính từ giá khởi điểm; 

c) Cơ cấu cổ phần bán cho nhà đầu tư theo phương thức dựng sổ: tỷ lệ cổ 
phần bán cho nhà đầu tư công chúng (% vốn điều lệ), tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu 
tư chiến lược (% vốn điều lệ); 

d) Tỷ lệ (% vốn điều lệ) và số lượng cổ phần tối đa bán cho nhà đầu tư nước 
ngoài; 

đ) Nguyên tắc ưu tiên xác định giá phân phối 

- Xác định giá phân phối theo nhà đầu tư công chúng; hoặc 
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- Xác định giá phân phối theo nhà đầu tư chiến lược. 

e) Xác định điều kiện dựng sổ 

g) Phương án xử lý trong trường hợp hủy sổ lệnh; 

h) Các nội dung bảo lãnh phát hành (nếu có); 

i) Tổ chức quản lý sổ lệnh 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2019. 

 

15/6/2019 

Ngày 19/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 
18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng. 

Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi tuổi 
thiết bị không vượt quá 10 năm. Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải 
quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau đây: 

Một là, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của 
doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập 
khẩu. 

Hai là, bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm 
sản xuất và tiêu chí của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 
Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia 
thuộc các nước G7, Hàn Quốc. 

Ba là, Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ 
định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp 
máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng 
không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoặc máy móc, thiết bị được sản xuất tại 
quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/06/2019. 
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Lưu ý: 

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

từ tháng 6/2019. 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. 
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DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ  

                            HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2019 

 

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

1 Nghị định 32/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định 
giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân 
sách Nhà nước từ nguồn vốn 
kinh phí chi thường xuyên  

32/2019/NĐ-CP 10/4/2016 01/6/2019 

QUYẾT ĐỊNH 
1 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ quy 
định việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng  

18/2019/QĐ-TTg 19/4/2019 15/6/2019 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 03/2019/TT-BTTTT 

của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định việc đăng, phát 
nội dung thông tin đối ngoại 
trên báo chí  

03/2019/TT-
BTTTT 

06/5/2019 21/6/2019 

2 Thông tư 01/2019/TT-VPCP 
của Văn phòng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung điểm đ 
khoản 2 Điều 11 Thông tư 
01/2017/TT-VPCP ngày 
31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ 
hướng dẫn thực hiện quy định 
về Công báo tại Nghị định 
34/2016/NĐ-CP ngày 
14/05/2016 quy định chi tiết 

01/2019/TT-
VPCP 

9/4/2019 4/6/2019 
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một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật  

3 Thông tư 21/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
bán cổ phần lần đầu và chuyển 
nhượng vốn Nhà nước theo 
phương thức dựng sổ 

21/2019/TT-BTC 11/4/2019 3/6/2019 
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DANH SÁCH VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN 

MỚI BAN HÀNH 

 

STT Tên văn bản Ngày ban 

hành 

Số Quyết định Số eOffice 

1 Quyết định số 542/QĐ-

VNPT-CN-CLG về việc 

ban hành Quy định quản 

lý, điều hành Công nghệ 

Thông tin tại Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam 

07/5/2019 542/QĐ-VNPT-

CN-CLG 

272893 

2 Quyết định số 608/QĐ-

VNPT-PTTT về việc ban 

hành Quy trình quản lý 

tham dự đấu thầu và thực 

hiện triển khai các dự án 

công nghệ thông tin tập 

trung tại Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 

Nam 

14/5/2019 608/QĐ-VNPT-

PTTT 

297560) 
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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 đọc, nghe, xem để kiểm tra 

báo chí lưu chiểu  

20/5/2019-20/7/2019 

2 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ quy định việc nhập khẩu hàng hóa 

thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua 

sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu 

khoa học và thực hiện hoạt động gia công 

sửa chữa cho thương nhân nước ngoài  

07/5/2019-07/7/2019 

3 
Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử (CPĐT) Việt Nam, Phiên bản 2.0  
23/4/2019-23/6/2019 

4 Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia  10/4/2019-10/6/2019 

 

 

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. 

 

 


