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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 9 – tháng 9/2018 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 03 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng 9/2018. 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 19 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực 

trong tháng 9/2018 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.  

- Phần 3: Danh sách 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. 

 

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 9/2018 

  

Trong tháng 9/2018, một số các quy định mới bắt đầu được áp dụng. Cụ thể 

như sau: 

01/09/2018 

Ngày 16/7/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2018/TT-BTC 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, 

sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp 

Theo đó, Thông tư số 59 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

219, trong đó, đáng chú ý là bổ sung quy định về ghi giảm vốn nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhà nước đang hoạt động được giảm vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp trong các trường hợp sau: 

- Do thực tế hoạt động doanh nghiệp, cần thiết phải giảm quy mô hoạt động, 

cơ quan đại diện chủ sở hữu xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm; 

- Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hình thức tách 

doanh nghiệp; 

- Khi bổ sung nguồn vốn điều lệ không đủ để bổ sung theo mức vốn điều 

chỉnh lại đã được phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh lại mức 

vốn điều lệ theo giá trị vốn thực góp cho doanh nghiệp; 

- Do thay đổi chính sách doanh nghiệp không còn thuộc đối tượng được nhà 

nước đầu tư vốn, cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giảm vốn điều lệ 

cho doanh nghiệp. 
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Đối với các trường hợp điều chỉnh giảm vốn điều lệ nêu trên, doanh nghiệp 

có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi và công bố thông tin về vốn điều lệ trong 

giấy đăng ký kinh doanh theo quy định. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2018. 

06/09/2018 

 Ngày 12/7/2018, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-

TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính 

Nhà nước 

Quyết định số 28/2018 áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị trực thuộc (sau 

đây gọi chung là bộ, ngành, địa phương). Các cơ quan, tổ chức không thuộc đối 

tượng áp dụng nêu trên vẫn có thể thực hiện theo quy định tại Quyết định này nếu 

liên quan đến hoạt động gửi, nhận văn bản với các bộ, ngành, địa phương và đáp 

ứng được hạ tầng kỹ thuật, công nghệ.  

Theo đó, Quyết định này nhấn mạnh một số nguyên tắc gửi, nhận văn bản 

điện tử trong cơ quan Nhà nước như sau: 

- Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các 

cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành, trừ khi bên gửi và bên nhận chưa đáp ứng yêu cầu về 

hạ tầng công nghệ. 

- Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước không phát hành văn bản 

giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ 

tướng; văn bản theo Danh mục do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương quyết 

định. 

- Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó 

không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về 

việc từ chối. 
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Đáng chú ý, Quyết định cũng chỉ rõ: Văn bản điện tử phải được gửi ngay 

trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc 

tiếp theo. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/09/2018. 

15/9/2019 

Ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Nghị định số 100/2018 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2015 và Nghị định số 42/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015, trong đó 

đáng chú ý là nội dung về điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. Theo đó, điều kiện năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được 

quy định như sau: 

1.  Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành 

xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự 

án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây: 

a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I 

hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc 

quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc 

đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I; 

b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II 

hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc 

quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc 

đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II; 

c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc 

chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư 

vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng 

công trường hạng III. 
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2. Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề 

phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận. 

Nghị định số 100/2018 đã bỏ 01 điều kiện là “Có ít nhất 20 (hai mươi) người 

có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành” đối với điều kiện 

năng lực của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng so với quy định tại Nghị định số 

59/2015. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2019. 

Lưu ý: 

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

từ tháng 9/2018. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 9- THÁNG 9/2018 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 6

DANH SÁCH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ  

                            HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2018 

 

 

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

1 Nghị định 102/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc 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 

102/2018/NĐ-CP 20/07/2018 

 

05/09/2018 

2 Nghị định 100/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều kiện 
đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh 
vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây 
dựng 

100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 

 

15/09/2018 

QUYẾT ĐỊNH 
1 Quyết định 820/QĐ-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc 
quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Báo VietNamNet trực thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông 

820/QĐ-BTTTT 30/05/2018 

 

01/09/2018 

2 Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, 
nhận văn bản điện tử giữa các cơ 
quan trong hệ thống hành chính Nhà 
nước 

28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 

 

06/09/2018 

3 Quyết định 30/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
định trình tự, thủ tục xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển 
hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, đổi mới công nghệ; phương 
tiện vận tải chuyên dùng trong dây 
chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp 
cho hoạt động sản xuất các dự án 

30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 

 

15/09/2018 
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đầu tư 
4 Quyết định 31/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quốc phòng; tài 
chính; ngân hàng 

31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 

 

20/09/2018 

5 Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn 
giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội 
vụ 

32/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 

 

20/09/2018 

6 Quyết định 33/2018/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm 
quyền ban hành của Thủ tướng 
Chính phủ 

33/2018/QĐ-TTg 06/08/2018 

 

20/09/2018 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 37/2016/TT-NHNN của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 
định về việc quản lý, vận hành và sử 
dụng Hệ thống Thanh toán điện tử 
liên ngân hàng quốc gia 

37/2016/TT-NHNN 30/12/2016 

 

01/09/2018 

2 Thông tư 67/2018/TT-BTC của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc quản lý, 
vận hành, trao đổi và khai thác 
thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về tài sản công 

67/2018/TT-BTC 06/08/2018 

 

01/09/2018 

3 Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ 
Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu 
tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp 
và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 
doanh nghiệp 

59/2018/TT-BTC 16/07/2018 

 

01/09/2018 

4 Thông tư 18/2018/TT-BCT của Bộ 
Công Thương quy định về hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương 

18/2018/TT-BCT 19/07/2018 

 

03/09/2018 
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5 Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ 
Công Thương quy định về việc xây 
dựng và ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của Bộ Công Thương 

19/2018/TT-BCT 19/07/2018 

 

03/09/2018 

6 Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy 
định tổ chức hoạt động, sử dụng thư 
điện tử và trang thông tin điện tử 
của các cơ sở giáo dục đại học, các 
trường cao đẳng sư phạm 

15/2018/TT-
BGDĐT 

27/07/2018 

 

11/09/2018 

7 Thông tư 11/2018/TT-BTP của Bộ 
Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn 
bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên 
tịch ban hành trong lĩnh vực bồi 
thường Nhà nước 

11/2018/TT-BTP 30/07/2018 

 

14/09/2018 

8 Thông tư 41/2018/TT-BGTVT của 
Bộ Giao thông Vận tải về việc quy 
định Danh mục sản phẩm, hàng hóa 
có khả năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý Nhà nước của 
Bộ Giao thông Vận tải 

41/2018/TT-
BGTVT 

30/07/2018 

 

15/09/2018 

9 Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ 
Tài chính về việc quy định quản lý 
và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực 
hiện Chương trình mục tiêu ứng phó 
với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh giai đoạn 2016-2020 

70/2018/TT-BTC 08/08/2018 

 

22/09/2018 

10 Thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ 
Xây dựng về việc ban hành Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây 
dựng 

06/2018/TT-BXD 08/08/2018 

 

25/09/2018 

11 Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ 
Xây dựng về việc quy định chế độ 
báo cáo thống kê ngành Xây dựng 

07/2018/TT-BXD 08/08/2018 

 

25/09/2018 
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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 góp ý dự thảo 

văn bản, triển khai thực 

hiện văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến 

hoạt động quản lý, điều 

hành sản xuất kinh doanh 

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

06/8/2018 904/QĐ-VNPT-PCTT 361757 

2 Quy trình quản lý chất 

lượng mạng, dịch vụ viễn 

thông di động mặt đất của 

VNPT 

8/8/2018 911/QĐ-VNPT-CNM 335949 

3 Bộ quy trình phối hợp các 

đơn vị trong cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng 

cá nhân. 

13/8/2018 929/QĐ-VNPT-CLG   365486 

4 Quy trình triển khai Dự 

án chiến lược VNPT 4.0 

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

20/8/2018 161/QĐ-HĐTV-KHĐT 374400 
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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 

Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động 
thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ 

 

24/08/2018-25/10/2018 

2 

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

23/07/2018- 23/09/2018 

3 
Quyết định ban hành Danh mục mà, số 
viễn thông được đấu giá 

05/07/2018- 05/09/2018 

 

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. 

 

 


