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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 8 – tháng 8/2018 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng 8/2018. 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 27 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực 

trong tháng 8/2018 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 07 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. 

 

Ban Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu! 
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI CÓ 

HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2018 

  

Trong tháng 8/2018, một số các quy định mới bắt đầu được áp dụng. Cụ thể 

như sau: 

15/8/2018 

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban  hành 

Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Thông tin và Truyền thông. 

Theo quy định của Thông tư số 09/2018, các danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

gồm: Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua Bộ Thông tin và 

Truyền thông; Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm: 

Tập thể lao động tiên tiến; Tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Cờ thi đua của Chính phủ. 

Theo đó, việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi 

đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, 

xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ 

không được xét tặng các danh hiệu thi đua. Không xét tặng danh hiệu thi đua cho 

cá nhân, tập thể bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 

Khi xét khen thưởng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ vào 

thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo. Một hình thức khen thưởng có thể 

được tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức khen 

thưởng cho một thành tích đã đạt được. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/08/2018 và thay thế Thông tư 

13/2015/TT-BTTTT  ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng  trong ngành Thông tin và Truyền thông. 
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15/8/2018 

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 

và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP. 

Thông tư chỉ rõ, từ 01/07/2018 thì mức lương hưu, trợ cấp đối với cán bộ, 

công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân 

và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng trước ngày 

01/7/2018; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009, Nghị 

định số 121/2003, Nghị định số 09/1998; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao 

động hằng tháng theo Quyết định số 91/2000, Quyết định số 613/2010, công nhân 

cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng trước ngày 01/7/2018; người đang hưởng trợ 

cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trước ngày 01/7/2018… bằng 

mức lương hưu, trợ cấp tháng 6/2018 x 1,0692 thì mức lương hưu, trợ cấp sẽ được 

tính như sau, cụ thể: 

 “Từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hằng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 của Thông tư này được tăng 

thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

của tháng 6/2018, cụ thể 

Mức lương 

hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội, trợ cấp 

hằng tháng từ tháng 

7/2018 

Mức lương 

hưu, trợ cấp       

bảo hiểm xã hội, 

trợ cấp tháng 

6/2018 

 

1,0692 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2018, các chế độ quy định tại Thông tư 

này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018. 
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15/8/2018 

Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành Thông tư 

số 10/2018/TT-BTTTT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin 

và Truyền thông.  

Thông tư số 10/2018 quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông để thu thập thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông và chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc 

lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các đơn vị 

trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông. 

Các báo cáo thống kê được thực hiện bằng 02 hình thức: Bằng văn bản giấy 

và bằng phương tiện điện tử. Báo cáo bằng văn bản giấy phải có chữ ký, đóng dấu 

của thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số liệu. 

Báo cáo bằng phương tiện điện tử thể hiện bằng định dạng pdf của văn bản 

giấy hoặc tệp dữ liệu có cấu trúc được xác thực bằng chữ ký số của thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị thực hiện báo cáo. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/08/2018. 

27/8/2018 

Ngày 12/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy 

định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 

Từ 1/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với 

người có công với cách mạng là 1.515.000 đồng; thay cho mức 1.417.000 đồng 

trước đây. 

Theo Nghị định số 99/2018, mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của một 

liệt sĩ là 1.515.000 đồng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao 
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động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng; Bệnh binh được hưởng trợ cấp 

từ 1.581.000 đồng đến 3.859.000 đồng, tùy mức suy giảm khả năng lao động. Đối 

với bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên còn được hưởng thêm mức phụ cấp từ 

760.000 đồng, đối với bệnh binh vừa suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, 

vừa có bệnh tật đặc biệt nặng thì mỗi tháng sẽ được 1.515.000 đồng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27/8/2018. 

Lưu ý: 

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

từ tháng 8/2018. 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 8/2018 

 

 

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

1 
Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục  

86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 

 

01/08/2018 

2 
Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về kinh doanh khí  

87/2018/NĐ-CP 15/06/2018 

 

01/08/2018 

3 

Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế 
biên giới  

89/2018/NĐ-CP 25/06/2018 

 

10/08/2018 

4 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về chính sách khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp  

98/2018/NĐ-CP 05/07/2018 

 

20/08/2018 

5 

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về việc quy định mức trợ cấp, 
phụ cấp ưu đãi đối với người có công 
với cách mạng  

99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 

 

27/08/2018 

QUYẾT ĐỊNH 

1 

Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về thí điểm thành 
lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô 
thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội  

26/2018/QĐ-TTg  22/06/2018 

 

10/08/2018 

2 
Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ 
thống ngành kinh tế Việt Nam  

27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 

 

20/08/2018 

3 

Quyết định 29/2018/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương trực thuộc 
Bộ Nội vụ  

 

29/2018/QĐ-TTg 16/07/2018 

 

30/08/2018 
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THÔNG TƯ 

1 

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ 
Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp 
lương chức danh nghề nghiệp giáo 
viên dự bị đại học  

07/2018/TT-BNV 15/06/2018 

 

01/08/2018 

2 

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc quy định tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành giáo dục nghề nghiệp  

03/2018/TT-
BLĐTBXH 

 15/06/2018 

 

01/08/2018 

3 

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của 
Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành 
kèm theo Thông tư 76/2014/TT-
BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 
trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn hàng hải  

38/2018/TT-
BGTVT 

11/06/2018 

 

01/08/2018 

4 

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 
30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài mua trái phiếu doanh 
nghiệp  

15/2018/TT-
NHNN 

18/06/2018 

 

02/08/2018 

5 

Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư 
pháp về việc hướng dẫn một số vấn 
đề về đăng ký, cung cấp thông tin về 
biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao 
đổi thông tin về đăng ký biện pháp 
bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký 
giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ 
Tư pháp  

08/2018/TT-BTP  20/06/2018 

  

 

04/08/2018 

6 

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ 
Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 07 Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí 
trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường  

55/2018/TT-BTC 25/06/2018 

 

10/08/2018 
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7 

Thông tư 56/2018/TT-BTC của Bộ 
Tài chính về việc quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường do cơ quan trung 
ương thực hiện thẩm định  

56/2018/TT-BTC 5/06/2018 

 

10/08/2018 

8 

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc hướng dẫn điều chỉnh 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 
trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng 
quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 
khoản 8 Điều 1 Nghị định 
88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của 
Chính phủ  

05/2018/TT-
BLĐTBXH 

29/06/2018 

 

15/08/2018 

9 

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ 
Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện 
điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 
ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã 
nghỉ việc theo Quyết định 130-CP 
ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính 
phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 
13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng  

08/2018/TT-BNV 28/06/2018 

 

15/08/2018 

10 

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội về việc sửa đổi một số điều của 
Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý 
lao động, tiền lương, thù lao và tiền 
thưởng trong Công ty Quản lý tài sản 
của các tổ chức tín dụng Việt Nam  

04/2018/TT-
BLĐTBXH 

22/06/2018 

 

15/08/2018 

11 

Thông tư 15/2018/TT-BCT của Bộ 
Công Thương quy định về việc phân 
luồng trong quy trình cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi  

15/2018/TT-BCT 29/06/2018 

 

15/08/2018 

12 

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông Vận tải quy định về 
thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu 
của tàu biển Việt Nam  

40/2018/TT-
BGTVT 

29/06/2018 

 

15/08/2018 

13 

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc 
hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng trong ngành Thông tin và 

09/2018/TT-
BTTTT 

29/06/2018 

 

15/08/2018 
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Truyền thông  

14 

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc 
quy định chế độ báo cáo thống kê 
ngành Thông tin và Truyền thông  

10/2018/TT-
BTTTT 

29/06/2018 

 

15/08/2018 

15 

Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ 
Công Thương về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về việc tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu  

14/2018/TT-BCT 28/06/2018 

 

16/08/2018 

16 

Thông tư 09/2018/TT-BTP của Bộ Tư 
pháp về việc quy định Tiêu chí xác 
định vụ việc trợ giúp pháp lý phức 
tạp, điển hình  

09/2018/TT-BTP 21/06/2018 

 

21/08/2018 

17 

Thông tư 17/2018/TT-BCT của Bộ 
Công Thương về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 
định về việc xây dựng kế hoạch, tổ 
chức thực hiện và quản lý kinh phí 
khuyến công quốc gia  

17/2018/TT-BCT 10/07/2018 

 

23/08/2018 

18 

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quy định về kiểm tra tạp chất 
trong tôm và sản phẩm tôm  

07/2018/TT-
BNNPTNT 

10/07/2018 

 

24/08/2018 

 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

1 

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-
BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ 
Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối 
cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định 
việc phối hợp trong thi hành quyết 
định của Tòa án giải quyết phá sản  

07/2018/TTLT-
BTP-VKSNDTC-
TANDTC 

12/06/2018 

 

01/08/2018 
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DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN 

MỚI BAN HÀNH 

 

 

TT Tên văn bản Ngày 

ban hành 

Số Quyết định Số iOffice 

1 Quy trình chuyển nhượng 

vốn đầu tư tại các công ty 

có vốn góp của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam 

04/7/2018 131/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 

309300 

2 Quy định về định mức trợ 

cấp đối với nhân sự điều 

động, luân chuyển, bổ  

nhiệm giữ chức vụ quản 

lý trong Tập đoàn 

10/7/2018 798/QĐ-VNPT-NL 328094 

3 Quy định về phân cấp ban 

hành giá cước dịch vụ 

viễn thông và công nghệ 

thông tin trong Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam 

16/7/2018 141/QĐ-VNPT-

HĐTV-PTTT 

313812 
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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 

 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 
tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản 
lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, 
truyền hình  

23/07/2018-23/09/2018 

2 
 Quyết định Ban hành Danh mục mã, số 
viễn thông được đấu giá  

05/07/2018-05/09/2018 

3 

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Thông tư 13/2013/TT-BTTTT ngày 
14/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông  

27/06/2018-26/08/2018 

4 

 Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm 
công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm 
nhập khẩu  

26/06/2018-26/08/2018 

5 
 Thông tư quy định việc đăng, phát nội 
dung thông tin đối ngoại trên báo chí  

25/06/2018-24/08/2018 

6 
 Thông tư Quy định chi tiết về cấp tên định 
danh và chống tin nhắn rác, thư điện tử rác  

22/06/2018-22/08/2018 

7 

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 
26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy 
định danh mục thiết bị vô tuyến điện được 
miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm 
theo  

21/06/2018- 21/08/2018 
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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. 

 

 


