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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 7/2020 gồm 4 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 trong tháng 6/2020 và tháng 7/2020: 

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật tác động 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 6/2020. 

- Phần 4: Trình tự thủ tục thực hiện dự án theo Nghị định 73/2019/NĐ-

CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. (Ban Phát triển thị trường Tập đoàn 

hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các đơn vị.) 

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: 0913210371,  

Email:thanhmai@vnpt.vn) 
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Phần 1: Các VBPL quan trọng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 6/2020 và tháng 7/2020: 

 

1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường 

hợp: Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân 

áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 

tháng 7 năm 2022. 

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 

106/2016/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ 

trường hợp: Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ 

phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định 

của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 

106/2016/QH13. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế có quyền được tra cứu, 

in toàn bộ chứng từ điện tử đã gửi đến Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý 

thuế; được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và cơ 

quan, tổ chức có liên quan… Tại nơi có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, người 

nộp thuế phải kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua 

phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không 

tính tiền chậm nộp nếu người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và 

quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan 

đến việc xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. 

Luật cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như thông 

đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan 

quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu người nộp 

thuế… Việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định 

của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa 

đơn cũng bị nghiêm cấm. 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo 

tháng phát sinh nghĩa vụ thuế với trường hợp khai và nộp theo tháng; là ngày 

cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế với 

trường hợp khai và nộp theo quý. Với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời 

hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày 
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kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế 

năm… 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Kế toán - Tài chính tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT- IT, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết. 

 

2. Luật bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường 

hợp: Các quy định của Luật này liên quan đến lập, thẩm định, ban hành 

danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời 

hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 

2019. 

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực 

kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 29/2018/QH14 quy định thời hạn bảo vệ bí mật 

Nhà nước là khoảng thời gian được tính từ ngày xác định độ mật của bí mật Nhà 

nước đến hết thời hạn sau đây: 

- 30 năm đối với bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật; 

- 20 năm đối với bí mật Nhà nước độ Tối mật; 

- 10 năm đối với bí mật Nhà nước độ Mật. 

Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước về hoạt động có thể ngắn hơn thời hạn quy 

định tại khoản 1 Điều 19 Luật này và phải xác định cụ thể tại tài liệu, vật chứa bí 

mật Nhà nước khi xác định độ mật. Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước về địa 

điểm kết thúc khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền không sử dụng địa điểm đó để 

chứa bí mật Nhà nước. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Các Ban tham mưu, Ban chức năng Tập đoàn tổ chức 

nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, 

quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT- IT, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết. 

  

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, số 

55/2019/QH14. 
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Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước, số 

55/2019/QH14 bổ sung quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt 

động kiểm toán. Cụ thể, thời hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán 

Nhà nước tối đa là 30 ngày, tính từ ngày thụ lý đơn. Trong trường hợp vụ việc 

có yếu tố phức tạp thì thời hạn này có thể được kéo dài đến 45 ngày. Đối với 

trường hợp người khiếu nại ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải 

quyết khiếu nại tối đa là 45 ngày và có thể kéo dài đến 60 ngày nếu như vụ việc 

phức tạp. 

- Người khiếu nại vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước trong quá trình khiếu nại, trừ trường hợp có quyết định 

đình chỉ thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. 

Ngoài việc được quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho 

việc kiểm toán; Kiểm toán Nhà nước còn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia và dữ liệu điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân nói trên để khai thác, 

thu thập tài liệu liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm toán. Tuy nhiên, Kiểm 

toán Nhà nước khi thực hiện công việc này phải bảo đảm giữ bí mật, an toàn 

thông tin theo quy định của pháp luật. 

- Bên cạnh đó, Luật này còn bổ sung thêm nhiệm vụ phòng chống, tham nhũng 

của Kiểm toán Nhà nước và quyền được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kiểm toán Nhà nước cũng như quyền kiểm tra, đối chiếu các nội dung, 

phạm vi kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Kế toán – Tài chính tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT- IT, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết. 

 

4. Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14. 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có 

hiệu lực thi hành. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 
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Theo Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 từ ngày 01/7/2020 dân quân 

thường trực sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội như hạ sĩ 

quan, binh sĩ quân đội. Ngoài ra, họ còn được hưởng trợ cấp ngày công lao 

động, được bảo đảm tiền ăn, được hưởng chế độ nếu làm nhiệm vụ từ 22h - 06h, 

ngày nghỉ, lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại và hưởng trợ cấp một 

lần khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình. 

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định, doanh nghiệp được xem xét quyết định thành 

lập đơn vị tự vệ nếu hoạt động từ đủ 24 tháng trở lên và có số lao động đủ tiêu 

chuẩn tham gia Dân quân tự vệ ít nhất bằng 01 tiểu đội. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp cần phải bảo đảm thực hiện việc này theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng 

an ninh, kế hoạch tổ chức của địa phương và phù hợp hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp… 

Ngoài các trường hợp được thôi nghĩa vụ quân sự trước thời hạn theo quy định 

cũ như sức khỏe suy giảm, hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất, Luật này còn 

bổ sung thêm một số trường hợp khác được thôi nghĩa vụ quân sự trước thời 

hạn. Cụ thể: Người có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân 

quốc phòng hoặc công an nhân dân; Có giấy báo nhập học vào các trường, cơ sở 

giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, người đi lao động ở nước ngoài; Dân quân nữ 

có thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi… 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Văn phòng Tập đoàn tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, VNPT-Net, VNPT- IT, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết. 

 

5. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp 

dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Nghị quyết này điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 

của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 26/2012/QH13 cụ thể như sau: 

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu 

đồng/năm); 

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-08-2020-tt-btttt-danh-muc-va-quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-182506-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-08-2020-tt-btttt-danh-muc-va-quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-182506-d1.html
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* Trưởng các Ban: Ban Kế toán - Tài chính tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT- IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết và thực hiện. 

 

6. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 

Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020 và áp dụng từ kỳ 

tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Theo nghị định số 68/2020/NĐ-CP tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi 

và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh cộng với chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát 

sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao của người nộp thuế. Theo quy định cũ thì 

mức tối đa được trừ là 20%, như vậy doanh nghiệp được trừ thêm 10% chi phí 

khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp so với quy định cũ. 

Đối với phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định nói trên thì được 

chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo, nếu tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ 

của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định. Thời gian chuyển chi phí lãi 

vay tính liên tục tối đa là 05 năm, kể từ năm tiếp theo phát sinh chi phí được trừ. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Kế toán - Tài chính tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT- IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết và thực hiện. 

 

7. Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước hết hiệu lực kể từ 

ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 
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- Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp tài liệu, 

vật chứa bí mật nhà nước; giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; mang 

tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; địa điểm tổ chức, phương 

án bảo vệ và sử dụng phương tiện, thiết bị tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội 

dung bí mật nhà nước; chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và 

phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước.  

- Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước 

không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ 

trường hợp thực hiện theo quy định pháp luật về cơ yếu.  

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước được tổ chức trong 

phòng họp kín tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Trường hợp tổ chức ở 

ngoài trụ sở làm việc, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định tổ chức hội 

nghị, hội thảo, cuộc họp có trách nhiệm đề nghị cơ quan Bộ Công an, Công an 

tỉnh kiểm tra an toàn, an ninh trong và ngoài khu vực diễn ra hội nghị. 

- Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước phải sử dụng micro 

có dây và các phương tiện, thiết bị được cơ quan Bộ Công an, Công an cấp tỉnh 

kiểm tra an ninh, an toàn trước khi lắp đặt. Người tham dự không được mang 

thiết bị có tính năng thu, phát tin, ghi âm, ghi hình vào trong hội nghị, hội thảo, 

cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: các Ban tham mưu, các Ban chức năng Tập đoàn tổ chức 

nghiên cứu trong phạm vi chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, 

quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT- IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết. 

 

8. Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo 

hiểm thất nghiệp 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Nghị định này bãi bỏ một số quy định Nghị định 28/2015/NĐ-CP gồm: khoản 

3, 4 Điều 10; khoản 4 Điều 18; khoản 3, 5, 6 Điều 22; khoản 11 Điều 30 và sửa 

đổi, bổ sung một số quy định Nghị định 28/2015/NĐ-CP gồm: khoản 2 Điều 3; 

khoản 3 Điều 8; khoản 2 Điều 10; khoản 2, 3 Điều 12; khoản 3 Điều 14; khoản 2 

Điều 16; khoản 4 Điều 17; khoản 3 Điều 18; khoản 1, 2, 5 Điều 21; khoản 7 
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Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; khoản 3 Điều 34; khoản 6 Điều 36; khoản 

2 Điều 38. 

- Tại Nghị định này, Chính phủ bổ sung thêm những loại giấy tờ có thể sử dụng 

trong hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể, bên cạnh hợp đồng lao 

động hay quyết định thôi việc,… có thể nộp bản chính hoặc bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ 

sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 

(i) Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông 

tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt 

hợp đồng lao động đối với người lao động; 

(ii) Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc 

hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 

đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người 

quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã. 

Đặc biệt, người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp 

đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp 

luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xác nhận và trả lời lại về nội dung trên trong thời hạn 10 

ngày làm việc. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Tổ chức - Nhân lực tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT- IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết và thực hiện. 

 

9. Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về việc quy 

định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

Các quy định tại Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 

của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị 

định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam hết hiệu lực từ khi Nghị định này có hiệu lực. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 
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- Theo Nghị định này, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bình thường là 0,5% quỹ 

tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức lực 

lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước...). Trong trường hợp doanh 

nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có để áp dụng mức đóng thấp 

hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. 

Doanh nghiệp được phép áp dụng mức đóng bảo hiểm xã hội thấp hơn mức 

đóng bình thường nếu trong 03 năm liền trước năm đề xuất: không bị xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; báo cáo định kỳ tai 

nạn lao động, an toàn, vệ sinh lao động, chính xác, đầy đủ, đúng hạn và có tần 

suất tai nạn lao động giảm từ 15% trở lên so với trung bình của 03 năm liền 

trước năm đề xuất. 

- Mức đóng thấp hơn mức quy định được thực hiện trong vòng 36 tháng, kể từ 

ngày quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực. Nếu người sử dụng lao động 

vẫn có nhu cầu tiếp tục đóng mức thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì phải lập hồ sơ đề xuất theo quy định 

và gửi trước khi hết hạn 60 ngày. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Tổ chức - Nhân lực tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net, VNPT- IT, VNPT-Media, 

63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức nghiên cứu để biết và thực hiện. 

 

10. Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn 

thông. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Thông tư số 32/2020/TT-BTC bổ sung thêm quy định về mức thu phí sử dụng 

thuê bao mạng di động mặt đất (M2M) là 800 đồng/số. Các mức thu phí thuê 

bao mạng cố định mặt đất; thuê bao mạng di động mặt đất; thuê bao mạng cố 

định vệ tinh; thuê bao IP Phone khác vẫn giữ nguyên như quy định cũ.  

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Công nghệ tổ chức nghiên cứu trong phạm vi chức 

năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 
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* Trưởng các đơn vị: VNPT-Vinaphone, VNPT-Net tổ chức nghiên cứu để 

biết. 

 

11. Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2020 hướng dẫn thực 

hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của 

người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 

số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí 

điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập 

đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2020. Các quy 

định đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban 

điều hành quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Công ty đang thực hiện chế 

độ chi bữa ăn giữa ca không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng thì tiếp tục 

thực hiện cho đến khi có quy định mới. 

 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Theo Thông tư số 04/2020/TT-BLĐTBXH, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 

của công ty được xác định bằng quỹ tiền lương theo đơn giá khoán. Nếu lợi 

nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn so với thực hiện bình quân giai đoạn 2018 - 

2019 thì: cứ vượt 1% lợi nhuận, bổ sung tối đa 2% quỹ tiền lương thực hiện, 

nhưng không quá 20% phần lợi nhuận vượt và không quá 02 tháng tiền lương 

bình quân. 

Đối với trường hợp lợi nhuận thực hiện của công ty thấp hơn thực hiện bình 

quân của giai đoạn 2018 - 2019 thì phải giảm trừ quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương 

được giảm trừ bằng mức giảm theo tỷ lệ (%) giữa lợi nhuận thực hiện thấp hơn 

lợi nhuận thực hiện bình quân của giai đoạn 2018 - 2019 hoặc giảm trừ theo giá 

trị tuyệt đối bằng mức chênh lệch giữa lợi nhuận. Mức giảm trừ nói trên trên tối 

đa không được quá 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện của tổng số lao 

động thực tế sử dụng bình quân năm 2020. 

 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các Ban: Ban Tổ chức - Nhân lực tổ chức nghiên cứu trong phạm vi 

chức năng của mình để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý. 

* Trưởng các đơn vị: VNPT-Net, VNPT- IT, 63 viễn thông tỉnh/thành tổ chức 

nghiên cứu để biết. 
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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 

lấy ý kiến 

Đơn vị trách nhiệm 

nghiên cứu, xem xét 

có ý kiến 

1. 1 

Dự thảo Thông tư Quy định về quy 

chế chứng thực của Tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc 

gia  

 

 25/06/2020   

- 25/08/2020 

Ban CLSP, Ban 

KTPCTT, VNPT-IT 

và các đơn vị liên 

quan. 

2. 2 

Dự thảo Thông tư ban hành định mức 

xây dựng cơ bản công trình bưu 

chính, viễn thông 

 

15/06/2020       

- 15/08/2020 

Ban KHĐT, VNPT- 

NET, các VNPT 

tỉnh/TP và các đơn vị 

liên quan. 

3.  

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức 

dự toán khảo sát để lập Dự án công 

trình bưu chính, viễn thông 

 

15/06/2020       

- 15/08/2020 

Ban KHĐT, VNPT- 

NET, các VNPT 

tỉnh/TP và các đơn vị 

liên quan. 

4.  

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức 

dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự 

toán công trình bưu chính, viễn thông  

 

15/06/2020       

- 15/08/2020 

Ban KHĐT, VNPT- 

NET, các VNPT 

tỉnh/TP và các đơn vị 

liên quan. 

5.  

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng 

tần 3600-4000 MHz cho hệ thống 

thông tin di động IMT của Việt Nam  

09/06/2020- 

09/08/2020  

Ban Công nghệ, 

VNPT- NET, VNPT-

Vinaphone và các đơn 

vị liên quan. 

6.  

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng 

tần 4800-5000 MHz cho hệ thống 

thông tin di động IMT của Việt Nam 

19/05/2020- 

19/07/2020 

Ban Công nghệ, 

VNPT- NET, VNPT-

Vinaphone 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 

https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1994&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1994&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1994&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1994&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1992&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1993&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1990&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1990&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=1990&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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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 6/2020. 

1. Quy chế quản lý nợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban 

hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-VNPT-HĐTV-KTTC ngày 30/6/2020 

(Số eOffice: 458893) 

2. Quy định việc tính lương tập trung trên HRM theo văn bản số 

3182/VNPT-TCNL ngày 24/6/2020 (Số eOffice: 501923) 

3. Quy trình tổ chức triển khai và báo cáo kết quả công việc theo chỉ đạo 

của Lãnh đạo Tập đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 508/QĐ-VNPT-

VP ngày 01/6/2020 (Số eOffice: 443151) 

4. Quy trình phối hợp xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển hạ tầng 

mạng Viễn thông và Công nghệ thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 

602/QĐ-VNPT-CN ngày 23/6/2020 (Số eOffice: 497216) 

5. Quy trình xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp sản phẩm, dịch vụ số 

cho khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 631/QĐ-VNPT-CLSP 

ngày 25/6/2020 (Số eOffice: 499933) 

6. Bộ Quy trình phát triển, nâng cấp sản phẩm dịch vụ số doanh nghiệp cho 

khách hàng qua phương thức “tự phát triển”, “mua”, “hợp tác” ban hành 

kèm theo Quyết định số 630/QĐ-VNPT-CLSP ngày 25/6/2020 (Số eOffice: 

499933) 

7. Văn bản số 2842/VNPT-KTTC ngày 05/6/2020 về việc hướng dẫn công 

tác tài chính kế toán điều chuyển vật tư, hàng hóa giữa các đơn vị hạch 

toán phụ thuộc (Số eOffice: 460023) 

 

Phần 4: Trình tự thủ tục thực hiện dự án theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP 

ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Sau đây gọi là Nghị định 73) 

 

Theo Nghị định 73, nội dung công việc thuộc các giai đoạn của quản lý dự án 

đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (gồm: lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư; khảo sát, lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết 

kế; đấu thầu và thực hiện hợp đồng ...) thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư – là các 

cơ quan, tổ chức tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong khi đó, 

các đơn vị của Tập đoàn đóng vai trò là đơn vị tham gia dự thầu, ký kết hợp 

đồng với chủ đầu tư để thực hiện dự án. 

Để các đơn vị của Tập đoàn nắm bắt được các nội dung công việc liên quan của 

quá trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, tạo cơ hội cho các đơn vị 

mailto:thanhmai@vnpt.vn
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trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư, Tập đoàn phổ biến tới 

các đơn vị trình tự thủ tục dự án theo Nghị định 73/1019/NĐ-CP quy định về 

quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước. 

 (Chi tiết trình tự thủ tục thực hiện dự án theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP được 

thể hiện trong file kèm theo Bản tin pháp luật này). 

 

Mọi thắc mắc về trình tự thủ tục thực hiện dự án, đơn vị liên hệ Ban Phát triển 

thị trường – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Đầu mối: Anh Nguyễn 

Công Tiến, email: nguyencongtien@vnpt.vn) 

 

 

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). 

 

mailto:nguyencongtien@vnpt.vn

