BẢN TIN PHÁP LUẬT
THÁNG 03/2021

LỜI GIỚI THIỆU
Bản tin pháp luật tháng 03/2021 gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn có hiệu lực tháng 03/2021:
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý.
b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật.
- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền
thông đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến.
- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 02/2021.
Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra trân trọng giới thiệu tới các đơn vị,
cá nhân của Tập đoàn.
(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Thị Thanh Mai chuyên viên Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, Tel: 091.3210371,
Email:thanhmai@vnpt.vn)
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Phần 1: Các VBPL có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập
đoàn có hiệu lực trong tháng 03/2021:

1. Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021. Kể từ ngày Thông tư
này có hiệu lực thi hành, các Quyết định, Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:
- Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục
nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm;
- Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề,
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm;
- Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm;
- Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh
mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm;
- Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh
mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm;
- Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh
mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm;
- Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề,
công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm;
- Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
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a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại,
nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Hằng năm, người sử dụng lao động chủ động rà soát, đánh giá Danh mục nghề,
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm theo phương pháp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục phù hợp với sự
phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Nhân Lực thực hiện nghiên cứu phục vụ
công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo thực hiện; Các đơn vị khác nghiên cứu và để
biết đảm bảo thực hiện chính sách cho người lao động.
2. Thông tư 44/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân
công, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí xây dựng
công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn
nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công
tư (PPP).
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản
lý chi phí xây dựng công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn
đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP. Các tổ chức, cá nhân
tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối
với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Thông tư.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
chuyên môn nghiệp vụ; VNPT-Net, các VNPT Tỉnh/thành và các đơn vị khác
nghiên cứu để biết.
3. Thông tư 45/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
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a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Thông tư này ban hành Định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính,
viễn thông.
Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân
công, vật liệu, máy khảo sát sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí khảo sát lập
dự án công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn đầu tư công,
vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác
công tư (PPP).
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản
lý chi phí khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông của các dự án
sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP; Các tổ
chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư
xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Thông tư.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
chuyên môn nghiệp vụ; VNPT-Net, các VNPT Tỉnh/thành và các đơn vị khác
nghiên cứu để biết.
4. Thông tư 46/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô
tuyến điện.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Thông tư này ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát
tần số vô tuyến điện.
Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện quy
định mức hao phí trực tiếp về lao động, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm
căn cứ xác định chi phí trong công tác khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm
soát tần số vô tuyến điện.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản
lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án kiểm soát tần số vô tuyến điện sử dụng vốn
đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu xây dựng theo hình
thức đối tác công tư (PPP). Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại
Thông tư này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy
định tại khoản 1 Thông tư.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
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* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
chuyên môn nghiệp vụ; VNPT-Net, các VNPT Tỉnh/thành và các đơn vị khác
nghiên cứu để biết.
5. Thông tư 47/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính,
viễn thông
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức khảo sát để lập thiết kế - dự toán
công trình bưu chính, viễn thông.
Định mức ban hành kèm theo Thông tư này quy định hao phí trực tiếp về nhân
công, vật liệu, máy khảo sát sử dụng để làm căn cứ xác định chi phí khảo sát lập
thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông của các dự án sử dụng vốn
đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng theo hình
thức đối tác công tư (PPP).
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản
lý chi phí khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông của
các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP;
Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Thông tư này để quản lý chi
phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Thông tư.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
chuyên môn nghiệp vụ; VNPT-Net, các VNPT Tỉnh/thành và các đơn vị khác
nghiên cứu để biết.
6. Thông tư 16/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử
dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2021.
Thông tư này bãi bỏ khoản 7, 8, 9 Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày
28/02/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh
toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
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Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN
ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch
vụ thanh toán
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính, Ban Chiến Lược Sản phẩm thực
hiện nghiên cứu phục vụ công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ; Các đơn vị
VNPT-Media, VNPT-Vinaphone nghiên cứu để biết.
7. Thông tư 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết và hướng
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày
17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.
Điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Y tế hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp
thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hết hiệu
lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:
Thông tư này quy định: Đóng bảo hiểm y tế, giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế
của một số đối tượng; Chuyển đổi mức hưởng bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của một số đối tượng; Thực hiện ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với một số trường hợp.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các đơn vị: Ban Tổ chức Nhân Lực nghiên cứu phục vụ công tác quản
lý chuyên môn nghiệp vụ; Các VNPT tỉnh/thành, VNPT-Net, VNPT-Media,
VNPT-Vinaphone, VNPT-IT và các đơn vị khác nghiên cứu để biết.
Lưu ý:
Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác
quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

Phần 2: Các dự thảo VBPL của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý
kiến góp ý.
STT

Tên dự thảo VBQPPL

Thời gian
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BẢN TIN PHÁP LUẬT
THÁNG 03/2021

lấy ý kiến

nghiên cứu, xem
xét có ý kiến

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục
Thông tư 11/2020/TT-BTTTT quy định
1. 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
03/02/2021
Ngày hết
hạn
03/04/2021

Ban Công nghệ, Ban
Chất lượng, Ban
CLSP và các đơn vị
liên quan.

Nếu đơn vị/cá nhân 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 xem thông tin chi
tiết và tham gia ý kiến; hoặc gửi ý kiến về Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thanhmai@vnpt.vn) để tổng hợp.
Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 02/2021
1. Quy định về số lượng cấp Phó của Người đứng đầu đơn vị trong Tập
đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-VNPT-TCNL ngày 25/02/2021
(Số EOffice: 111346).
2. Quy định về công tác khóa sổ, lập và nộp báo cáo kế toán định kỳ tại Tập
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số
114/QĐ-VNPT-KTTCngày18/02/2021(Số Eofice: 57584).
3. Quy định phát hành, quản lý thẻ cào, mã thẻ và top-up các loại ban hành
kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VNPT-KTTC ngày 07/02/2021(Số Eofice:
91396).
Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm
nghiên cứu và chấp hành các quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ
thống quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn).
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