BẢN TIN PHÁP LUẬT
SỐ 6- THÁNG 6/2018

LỜI GIỚI THIỆU
Bản tin pháp luật số 6 – tháng 6/2018 gồm 4 phần chính:
- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi
hành trong tháng 6/2018. 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 34 văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu có hiệu lực
trong tháng 6/2018 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.
- Phần 3: Danh sách 01 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 các 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 tới các đơn vị, cá nhân của Tập
đoàn.
(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: chị Bùi Quỳnh Hoa – chuyên viên
Ban Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn. Tel: 0945123690; Email: hoabq@vnpt.vn)
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI CÓ
HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2018

Trong tháng 6/2018, một số các quy định mới bắt đầu được áp dụng. Cụ thể
như sau:
01/6/2018
Ngày 29/3/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số
01/2018/TT-BTTTT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh
vực phát thanh, truyền hình.
Theo đó, 07 định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong phát thanh, truyền
hình được ban hành, gồm:
1. Định mức đo kiểm phơi nhiễm trường điện từ của các đài phát thanh,
truyền hình;
2. Định mức đo kiểm chất lượng dịch vụ IPTV (dịch vụ truyền hình cáp giao
thức Internet) trên mạng viễn thông công cộng cố định;
3. Định mức đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hính cáp số DVB-C tại điểm
kết nối thuê bao;
4. Định mức đo kiểm tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao;
5. Định mức đo kiểm tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2;
6. Định mức đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình kỹ thuật số vệ tinh
DVB-S và DVB-S2 tại điểm thu;
7. Định mức đo kiểm chất lượng tín hiệu truyền hình kỹ thuật số mặt đất
DVB-T2 tại điểm thu.
Thông tư 01/2018/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
01/6/2018
Ngày 16/04/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2018/TT-BTC
hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị
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định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp
lại, xử lý tài sản công.
Theo đó, Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
(bao gồm: đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất) theo quy định
tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 167/2017/NĐCP) bao gồm:
1. Lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
2. Hội đồng xác định giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng
đất theo hình thức chỉ định.
3. Nội dung chủ yếu của Quyết định xử lý nhà, đất theo các hình thức: giữ
lại tiếp tục sử dụng; chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý và bán tài sản trên
đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
4. Tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với nhà, đất của doanh nghiệp nhà
nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường.
5. Hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều
kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.
6. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã
được xác định là phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
7. Nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư từ nguồn tiền thu được từ sắp xếp
lại, xử lý nhà, đất.
Thông tư 37/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
12/6/2018
Ngày 27/4/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông
tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây
dựng giá dịch vụ trợ cấp xã hội.
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch
vụ trợ giúp xã hội đối với dịch vụ chăm sóc cho đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp
và dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội.
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Cụ thể, định mức với dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội
như sau: Quần áo đồng phục đi học (đối với trẻ em trong độ tuổi đi học), giày/dép
và tất; quần áo lót; quần áo mùa hè: 02 bộ/đối tượng/năm; Cung cấp đủ 02 lít nước
uống sạch, 20 lít nước bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng ngày, 01 bộ đồ dùng vệ sinh
cá nhân (xà phòng tắm, khăn tắm…)
Thêm vào đó là quy định định mức với 1 ca chăm sóc cho đối tượng cần sự
bảo vệ khẩn cấp: Khám sức khỏe ban đầu; Sơ cấp cứu ban đầu cho đối tượng có
yêu cầu 01 lần/đối tượng…
Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6 năm 2018.
21/6/2018
Ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Theo đó, tại Bộ phận Một cửa phải lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực
làm việc của Bộ phận Một cửa có kết nối với cơ quan Nhà nước cấp trên và trong
toàn hệ thống; Bố trí khu vực lắp đặt máy lấy số xếp hàng tự động; Màn hình cảm
ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả
giải quyết thủ tục hành chính; Bố trí đủ ghế ngồi chờ…
Nghị định này cũng quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm đối với cán
bộ tại Bộ phận Một cửa. Cụ thể, cán bộ tại Bộ phận Một cửa không được cản trở tổ
chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính; Từ chối thực hiện, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc
tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; Đùn đẩy trách nhiệm, thiếu hợp
tác, thiếu công bằng, không khách quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính…
Trong khi đó, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
không được dùng các thủ đoạn để lừa dối, hối lộ cán bộ, công chức, viên chức
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Vu khống, phản ánh, kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo, mạo danh người khác để tố cáo sai sự thật, không có căn cứ…
Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước
ngày hết hạn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng
văn bản cho Bộ phận Một cửa và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi
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rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu Phiếu đề nghị gia
hạn thời gian giải quyết. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá
một lần.
Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn
quy định. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trước thời hạn quy định
phải được Bộ phận Một cửa thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trước qua tin nhắn,
thư điện tử, điện thoại hoặc qua mạng xã hội được cấp có thẩm quyền cho phép.
Nghị định 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 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 6/2018. 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 6/2018

STT

Tên văn bản

Số ký hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội 01/2018/NQ-HĐTP
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và
Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù
trước thời hạn có điều kiện
NGHỊ ĐỊNH

24/4/2018

09/6/2018

Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính
51/2018/NĐ-CP
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày
28/12/2006 của Chính phủ quy định chi
tiết Luật Thương mại về hoạt động mua
bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính
52/2018/NĐ-CP
phủ về việc phát triển ngành nghề nông
thôn
Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính
58/2018/NĐ-CP
phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính
59/2018/NĐ-CP
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày
21/01/2015 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát,
kiểm soát hải quan
Nghị định 60/2018/NĐ-CP của Chính
60/2018/NĐ-CP
phủ về việc quy định chi tiết nội dung
chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính
63/2018/NĐ-CP
phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công
tư
Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính
61/2018/NĐ-CP
phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ
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09/04/2018

01/06/2018

12/04/2018

01/06/2018

18/04/2018

05/06/2018

20/04/2018

05/06/2018

20/04/2018

15/06/2018

04/05/2018

19/06/2018

23/04/2018

21/06/2018

NGHỊ QUYẾT

1

1

2
3

4

5

6
7
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2

1

2

3

4

tục hành chính
Nghị định 64/2018/NĐ-CP của Chính
64/2018/NĐ-CP
phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức
ăn chăn nuôi, thủy sản
QUYẾT ĐỊNH

07/05/2018

22/06/2018

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ
19/2018/QĐ-TTg
tướng Chính phủ về việc quy định tiêu
chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công
nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao
Quyết định 20/2018/QĐ-TTg của Thủ
20/2018/QĐ-TTg
tướng Chính phủ quy định việc thực hiện
tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch
thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm
bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá
thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm
bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước
ngoài
THÔNG TƯ

19/04/2018

05/06/2018

26/04/2018

15/06/2018

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT của Bộ 32/2017/TT-BTTTT
Thông tin và Truyền thông quy định về
việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và
bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối
với trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước
Thông tư 15/2017/TT-BXD của Bộ Xây 15/2017/TT-BXD
dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về các công trình xây
dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
Thông tư 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
01/2018/TT-BYT
về việc quy định ghi nhãn thuốc, nguyên
liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng
thuốc
Thông tư 05/2018/TT-NHNN của Ngân 05/2018/TT-NHNN
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ
sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những
thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ
nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là
hợp tác xã

15/11/2017

01/06/2018

28/12/2017

01/06/2018

18/01/2018

01/06/2018

12/03/2018

01/06/2018
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5

6

7

7

9

10

11

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ 01/2018/TT-BTTTT
Thông tin và Truyền thông về việc ban
hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo
kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền
hình
Thông tư 35/2018/TT-BTC của Bộ Tài
35/2018/TT-BTC
chính quy định về lập dự toán, quản lý,
sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm
hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện
Thông tư 21/2018/TT-BVHTTDL của
21/2018/TTBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy
BVHTTDL
định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và
tập huấn nhân viên chuyên môn đối với
môn Lặn biển thể thao giải trí
Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân 10/2018/TT-NHNN
hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy
định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận
những thay đổi của tổ chức tài chính vi
mô
Thông tư 18/2018/TT-BGTVT của Bộ
18/2018/TTGiao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ
BGTVT
sung một số điều của Thông tư
12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016
của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường thủy nội địa
Thông tư 07/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
07/2018/TT-BYT
về việc quy định chi tiết một số điều về
kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị
định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017
của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Dược
Thông tư 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài
37/2018/TT-BTC
chính về việc hướng dẫn một số nội dung
LƯU HÀNH NỘI BỘ

29/03/2018

01/06/2018

30/03/2018

01/06/2018

05/04/2018

01/06/2018

09/04/2018

01/06/2018

11/04/2018

01/06/2018

12/04/2018

01/06/2018

16/04/2018

01/06/2018
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12

13

14

15

16

17

về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy
định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP
ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy
định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành
Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề
nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục đại học công lập
Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa
án nhân dân tối cao về việc quy định
công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án
nhân dân
Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây
dựng về việc quy định chi tiết 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, sản xuất, kinh doanh 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
Thông tư 09/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
về việc ban hành Danh mục hóa chất,
chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh
vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế được
xác định mã số hàng hóa theo Danh mục
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt
Nam
Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH của
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về
việc quy định Định mức kinh tế - kỹ
thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ
giúp xã hội
Thông tư 09/2018/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam quy định về
mạng lưới hoạt động của tổ chức tín

12/2018/TTBGDĐT

16/04/2018

01/06/2018

01/2018/TTTANDTC

24/04/2018

08/06/2018

03/2018/TT-BXD

24/04/2018

12/06/2018

09/2018/TT-BYT

27/04/2018

12/06/2018

02/2018/TTBLĐTBXH

27/04/2018

12/06/2018

09/2018/TT-NHNN

30/03/2018

15/06/2018
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18

19

20

21

22

23

dụng là hợp tác xã
Thông tư 08/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư 28/2017/TT-BYT ngày
28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về quản lý thuốc kháng HIV được
mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng
nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả
đối với thuốc kháng HIV cho người
nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế
Thông tư 06/2018/TT-BCT của Bộ Công
Thương về việc quy định chi tiết một số
nội dung về các biện pháp phòng vệ
thương mại
Thông tư 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định về tổ chức và hoạt động của
Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở
kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn
thực hiện một số nội dung của Quyết
định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành một số chính sách bảo vệ, phát triển
rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng,
giao nhiệm vụ công ích đối với các công
ty nông, lâm nghiệp
Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định về chất lượng thuốc, nguyên
liệu làm thuốc
Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế
quy định về chất lượng dược liệu, thuốc
cổ truyền

08/2018/TT-BYT

18/04/2018

15/06/2018

06/2018/TT-BCT

20/04/2018

15/06/2018

10/2018/TT-BYT

04/05/2018

18/06/2018

02/2018/TTBKHĐT

14/05/2018

19/06/2018

11/2018/TT-BYT

04/05/2018

20/06/2018

13/2018/TT-BYT

15/05/2018

30/06/2018
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN
MỚI BAN HÀNH
08/5/2018
Ngày 08/5/2018, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-VNPT-NLKHĐT-KTTC về việc ban hành Quy định về chế độ điều dưỡng của Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông Việt Nam (số iOffice 222900).
Theo Quy định này, nhân sự quản lý, người lao động, cán bộ hưu của các đơn
vị (gồm: cơ quan Tập đoàn, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, các công ty con do
VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ) được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, điều
dưỡng, phục hồi chức năng tại các bệnh viện (gồm: Bệnh viện Bưu điện – Trung
tâm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe Bưu điện tại Đồ Sơn, Hải Phòng; Bệnh viện Đa
Khoa Bưu điện tại TP. Hồ Chí Minh).
Thời gian điều dưỡng được quy định riêng cho từng đối tượng, cụ thể là:
- Tối đa 30 ngày: áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động sau khi
điều trị ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần điều dưỡng sức khỏe (theo
chỉ định của cơ sở y tế);
- Tối đa 10 ngày: áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động bị suy
giảm sức khỏe, cần phải điều dưỡng sức khỏe (theo chỉ định của cơ sở y tế); người
lao động làm các nghề, các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo quy định của Nhà nước);
- Tối đa 7 ngày: áp dụng đối với nhân sự quản lý, người lao động chuẩn bị
nghỉ chế độ hưu, mất việc làm (trong thời gian 3 tháng trước khi nhận quyết định
nghỉ) và cán bộ hưu.
Thời gian nghỉ điều dưỡng của nhân sự quản lý, người lao động không bị trừ
vào thời gian nghỉ phép hàng năm. Người đi điều dưỡng thuộc đơn vị nào sẽ được
đơn vị đó chi trả toàn bộ chi phí điều dưỡng tại bệnh viện theo mức thu dịch vụ do
bệnh viện quy định.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.
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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

1

Tên dự thảo VBQPPL
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ quy định về
hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch
chung trong lĩnh vực viễn thông

Thời gian lấy ý kiến

18/4/2018 – 18/6/2018

2

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết 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

10/5/2018 – 10/7/2018

3

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện
Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin
giai đoạn 2016-2020

11/5/2018 - 11/7/2018

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.
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