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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 11 – tháng 11/2019 gồm 4 phần chính:  

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

hành trong tháng 11/2019. 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 15 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có 

hiệu lực trong tháng 11/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan 

tâm.  

- Phần 3: Danh sách 02 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 11 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 11/2019 

 

01/11/2019 

Ngày 14/06/2019, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ 42/2019/QH14. 

Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ phải sử dụng liên tục nhãn hiệu. 

Việc sử dụng nhãn hiệu có thể được thực hiện dưới hình thức chủ sở hữu trực tiếp 

sử dụng hoặc chuyển quyền sử dụng cho một bên khác theo hợp đồng sử dụng nhãn 

hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực nếu chủ sở hữu 

không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong 05 năm trở lên. 

Ngoài ra, Luật cũng sửa đổi quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, 

cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề 

nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ này 

phải mua bảo hiểm trác nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng loại hình dịch vụ phụ 

trợ bảo hiểm. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức nói trên còn có trách nhiệm sử dụng đúng 

mục đích thông tin khách hàng, không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu không 

được khách hàng đồng ý… 

Mặt khác, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được cung cấp 

dịch vụ giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm cho 

hợp đồng mà mình là bên mua hoặc bên được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. 

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm không được cung cấp dịch vụ giám định tổn thất 

bảo hiểm cho hợp đồng mà mình thu xếp thực hiện. 

 Luật có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. 

05/11/2019 

Ngày 20/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 

20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 

28/7/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 
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Theo quy định mới, trường hợp có lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục 

Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử thì Tổng 

cục thuế có trách nhiệm thông báo thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ 

thống tiếp tục hoạt động. Người nộp thuế điện tử ngay trong ngày liền kề ngày 

Cổng thông tin điện tử tiếp tục hoạt động. Trường hợp có yêu cầu nộp hồ sơ bản 

giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện thì các cơ quan thuế, ngân 

hàng thực hiện tiếp nhận và giải quyết cho người nộp thuế theo quy định. 

Trường hợp có thay đổi thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế 

thực hiện cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế, 

đồng thời gửi thông báo xác nhận cho người nộp trong thời gian 02 làm việc kể từ 

ngày điều chỉnh thông tin thay vì trong thời hạn 05 ngày như quy định cũ. 

Thông tư cũng quy định mới về trường hợp muốn tra cứu thông tin thuế, người 

nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Thuế để tra cứu. Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Cổng thông tin điện tử 

của Tổng cục Thuế sẽ đăng tải thông tin số thuế của tháng trước đó. Trường hợp 

thông tin số thuế không khớp với dữ liệu về thuế của người nộp theo dõi, người nộp 

thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải quyết. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019. 

 

14/11/2019 

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC về việc 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 

12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ. 

Theo đó, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của của 

người mua, bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hoặc cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài. 

Bên cạnh đó, người mua (là cơ sở kinh doanh) và người bán có thể thỏa thuận 

về các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn khi lập hóa đơn điện tử. 

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại và người 
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mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không bắt buộc phải có tên, địa 

chỉ, mã số thuế của người mua. 

Trên hóa đơn điện tử có các nội dung sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số 

hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa, mã số thuế của người 

mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, 

dịch vụ; thành tiền; Thời điểm lập hóa đơn điện tử… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. 

Từ ngày 01/11/2020, Thông tư này: 

- Làm hết hiệu lực: Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 191/2010/TT-BTC, 

Thông tư 39/2014/TT-BTC, Quyết định 1209/QĐ-BTC, Quyết định 526/QĐ-BTC, 

Quyết định 2660/QĐ-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC, 

- Làm hết hiệu lực một phần Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 

26/2015/TT-BTC. 

 

 
Lưu ý: 

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

từ tháng 11/2019. 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 11/2019 

STT Tên văn bản Số ký hiệu Ban hành Hiệu lực 
LUẬT 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ của 
Quốc hội.  

42/2019/QH14 14/06/2019 01/11/2019 

NGHỊ ĐỊNH 

1 Nghị định 74/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định 61/2015/NĐ-CP ngày 
09/7/2015 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo 
việc làm và Quỹ quốc gia về 
việc làm 

74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 
 

08/11/2019  
 

2 Nghị định 77/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về tổ hợp tác 

77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 
 

25/11/2019  

 

QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 2109/QĐ-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
hoạt động thanh toán thực hiện 
tại Bộ phận một cửa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam  

2109/QĐ-NHNN 09/10/2019 01/11/2019 
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THÔNG TƯ 
2 Thông tư 66/2019/TT-BTC của 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư 110/2015/TT-BTC ngày 
28/7/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế 

66/2019/TT-BTC 20/09/2019 
 

05/11/2019  
 

3 Thông tư 15/2019/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật về hồ sơ, thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực quản lý 
ngoại hối 

15/2019/TT-
NHNN 

11/10/2019 
 

25/11/2019  
 

4 Thông tư 19/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương quy định về 
áp dụng các biện pháp tự vệ 
đặc biệt để thực thi Hiệp định 
Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương  

19/2019/TT-BCT 30/09/2019 

 

14/11/2019  

 

5 Thông tư 71/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc bãi bỏ 
Thông tư 116/2012/TT-BTC 
ngày 18/7/2012 hướng dẫn áp 
dụng thí điểm chính sách thuế 
thu nhập doanh nghiệp đối với 
Tổ chức tài chính quy mô nhỏ 
trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Tình Thương, Thông tư 
135/2013/TT-BTC ngày 
27/9/2013 hướng dẫn áp dụng 
thí điểm chính sách thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với các 

71/2019/TT-BTC 08/10/2019 22/11/2019  
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tổ chức tài chính vi mô   

6 Thông tư 68/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị định 
119/2018/NĐ-CP ngày 
12/9/2018 của Chính phủ quy 
định về hóa đơn điện tử khi 
bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

68/2019/TT-BTC 30/09/2019 
 

14/11/2019  

 

7 Thông tư 11/2019/TT-BNV 
của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
ban hành  

11/2019/TT-
BNV 

30/09/2019 15/11/2019  

 

8 Thông tư 15/2019/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
quy định chế độ báo cáo thống 
kê Ngành Lao động Thương 
binh và Xã hội  

15/2019/TT-
BLĐTBXH 

18/09/2019 

 

02/11/2019  

 

9 Thông tư 03/2019/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc quy định chế độ 
báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 
quản lý Nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ  

03/2019/TT-
BKHCN 

26/06/2019 01/11/2019 

10 Thông tư 17/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương về việc bãi 
bỏ một số văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Công Thương ban hành, liên 
tịch ban hành  

17/2019/TT-BCT 19/09/2019 05/11/2019 

11 Thông tư 58/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính quy định về quản 

58/2019/TT-BTC 30/08/2019 01/11/2019 
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lý và sử dụng tài khoản của 
Kho bạc Nhà nước mở tại 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam và các ngân hàng thương 
mại  

12 Thông tư 33/2018/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
26/2013/TT-NHNN ngày 
05/12/2013 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam ban hành 
Biểu phí dịch vụ thanh toán 
qua Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam  

33/2018/TT-
NHNN 

21/12/2018 01/11/2019 
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DANH SÁCH MỘT SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN 

MỚI BAN HÀNH 

 

 

STT Tên văn bản Ngày 

ban hành 

Số Quyết định Số 

eOffice 

  1 Quy chế tài chính của 

Bệnh viện Đa khoa Bưu 

điện giai đoạn 2019-2021 

29/10/2019 144/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 

625465 

  2 Quy chế ban hành, gửi 

nhận, xử lý và quản lý văn 

bản điện tử sử dụng chữ 

ký số trong Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 

Nam 

15/10/2019 137/QĐ-VNPT-

HĐTV-VP-PCTT-

CN 

630559 
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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 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 17/2012/TT-
BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng 
Bộ TT&TT quy định việc tổ chức và đảm 
bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ 
đạo, điều hành phòng, chống thiên tai 

11/09/2019 - 10/11/2019 

 

2 

Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục 
tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số 
và dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thiết 
bị di động  

05/09/2019 - 05/11/2019 

 

3 
Dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ 
ký số trong giao dịch điện tử  

04/09/2019 - 04/11/2019 

 

4 

Dự thảo Thông tư Quy định giá cước kết 
nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn 
thông di động mặt đất toàn quốc và giữa 
mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt 
với mạng viễn thông di động mặt đất toàn 
quốc  

04/09/2019 - 04/11/2019 

 

5 

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo 
cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông  

14/10/2019 - 14/12/2019 

6 

Dự thảo Thông tư Quy định về chứng 
nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với 
sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công 
nghệ thông tin và truyền thông  

16/10/2019 - 16/12/2019 

 

7 
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định 
đơn giá nhân công trong quản lý chi phí 

16/10/2019 - 16/12/2019 
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11 

đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin   

8 

Dự thảo Thông tư Quy định về lập và 
quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin  

16/10/2019 - 16/12/2019 

 

9 

Dự thảo thông tư Quy định về lập đề 
cương và dự toán chi tiết đối với hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước   

16/10/2019-16/12/2019 

10 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn phương 
pháp xác định chi phí thuê dịch vụ công 
nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước  

16/10/2019 - 16/12/2019 

 

11 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ quy định giao 
nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 
cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuyên trong lĩnh vực TT&TT  

31/10/2019 - 31/12/2019 

 

 

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. 

 

 


