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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 12 – tháng 12/2019 gồm 4 phần chính:  

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

hành trong tháng 12/2019. 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 13 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có 

hiệu lực trong tháng 12/2019 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 09 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. 

Trân trọng giới thiệu! 
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI CÓ  

HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2019 

 
01/12/2019 

Ngày 26/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh ngày 26/9/2019. 

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh 

không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định dưới đây áp dụng đối 

với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành 

chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa 

đối với tổ chức. 

Cụ thể, Nghị định này dành riêng một Mục với 06 Điều để quy định về mức xử 

phạt các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh. Đáng chú ý, 

hành vi tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của 

chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp cận thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách 

chống lại các biện pháp bảo mật thì bị phạt tiền từ 200 – 300 triệu đồng đối với một 

hành vi vi phạm. 

Đặc biệt, phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng đối với hành vi gián tiếp và từ 200 – 

300 triệu đồng đối với hành vi trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực về 

doanh nghiệp khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Phạt tiền gấp hai lần các mức trên nếu hành 

vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương trở lên. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2019. 

31/12/2019 

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

Theo đó, cá nhân trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bị phạt tiền từ 100 – 150 

triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: 
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Thứ nhất, sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch cho các mục đích 

lừa đảo, gian lận; thanh toán bù trừ giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp 

luật. 

Thứ hai, chuyển thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code cho bên khác sử dụng; chấp 

nhận thanh toán thẻ mà không có hợp đồng thanh toán thẻ; sử dụng trái phép các 

thiết bị chấp nhận thẻ, QR Code. 

Thứ ba, thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện 

các hành vi giao dịch thẻ gian lận, giả mạo; giao dịch thanh toán khống tại đơn vị 

chấp nhận thẻ (không phát sinh việc mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ). 

Nghị định này cũng quy định mức phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với cá 

nhân không niêm yết giá mua, bán ngoại tệ tại địa điểm giao dịch hoặc niêm yết 

nhưng hình thức và nội dung không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng. Bên 

cạnh đó, cá nhân không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng tại địa 

điểm giao dịch theo quy định cũng bị phạt từ 30 – 50 triệu đồng. 

Các mức phạt trên quy định áp dụng đối với cá nhân; mức phạt tiền đối với tổ 

chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá 

nhân. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. 

24/12/2019 

Ngày 05/11/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 

12/2019/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin 

trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông phải bảo đảm kết nối giữa các điểm thuộc 

mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (viết tắt là mạng 

TSLCD) cấp II căn cứ theo nhu cầu sử dụng của các cơ quan Đảng, Nhà nước của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và bảo đảm thực hiện các yêu cầu về kết nối 

theo yêu cầu của Cục Bưu điện Trung ương. Trong đó, phương thức kết nối được 

quy định mới như sau: 
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Thứ nhất, các điểm kết nối mạng TSLCD cấp II được định tuyến trực tiếp về 

thiết bị tập trung của mạng TSLCD cấp I hoặc định tuyến về thiết bị tập trung mạng 

diện rộng của địa phương. 

Thứ hai, các điểm kết nối mạng TSLCD cấp II kết nối đến mạng TSLCD cấp I 

phải được định tuyến qua thiết bị tập trung của mạng TSLCD cấp I. 

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi quy định yêu cầu về hạ tầng mạng của 

doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối cho mạng TSLCD cấp II; bảo đảm an 

toàn thông tin cho mạng TSLCD;… Bên cạnh đó, bãi bỏ quy định về trách nhiệm 

của các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước 

tại Trung ương. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 24/12/2019. 

 

 
Lưu ý: 

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

từ tháng 12/2019. 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 12/2019 

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

1 Nghị định 76/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về chính sách đối 
với cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động và người 
hưởng lương trong lực lượng 
vũ trang công tác ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn 

 08/10/2019 
 

01/12/2019 
 

2 Nghị định 75/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực cạnh tranh 

 26/09/2019 
 

01/12/2019 
 

3 Nghị định 78/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định 148/2016/NĐ-CP ngày 
04/11/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Pháp lệnh Quản lý thị 
trường 

 14/10/2019 
 

10/12/2019 
 

4 Nghị định 79/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi Điều 
16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP 
ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng 
đất 

 26/10/2019 
 

10/12/2019 
 

5 Nghị định 88/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh 

 14/11/2019 
 

31/12/2019 
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vực tiền tệ và ngân hàng 

QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 3357/QĐ-BCT của 
Bộ Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực xúc tiến 
thương mại thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương 

 08/11/2019 
 

01/12/2019 

2 Quyết định 1320/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình 
Thương hiệu quốc gia Việt 
Nam từ năm 2020 đến năm 
2030 

 08/10/2019 
 

01/12/2019 

3 Quyết định 30/2019/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Quy chế xây 
dựng, quản lý, thực hiện 
Chương trình Thương hiệu 
quốc gia Việt Nam 

 08/10/2019 
 
 

01/12/2019 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 48/2019/TT-BCA 

của Bộ Công an về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 11/2016/TT-BCA 
ngày 04/03/2016 của Bộ Công 
an quy định về trình tự cấp, 
đổi, cấp lại thẻ Căn cước công 
dân 

48/2019/TT-
BCA 

15/10/2019 
 

01/12/2019  

 

2 Thông tư 27/2019/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc sửa đổi một số 
điều Thông tư 17/2012/TT-

27/2019/TT-
BYT 

27/09/2019 
 

01/12/2019  
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BYT ngày 24/10/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy định cấp 
và sử dụng Giấy chứng sinh 

3 Thông tư 74/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông 
tư 216/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thi hành án dân sự 

 24/10/2019 
 
 

10/12/2019 

4 Thông tư 12/2019/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
27/2017/TT-BTTTT ngày 
20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy 
định về quản lý, vận hành, kết 
nối, sử dụng và bảo đảm an 
toàn thông tin trên mạng truyền 
số liệu chuyên dùng của các cơ 
quan Đảng, Nhà nước 

 05/11/2019 

 

24/12/2019 

 

NGHỊ QUYẾT 

1 Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐTP 
của Hội đồng thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao về việc 
hướng dẫn áp dụng một số quy 
định tại Điều 299 và Điều 300 
của Bộ luật Hình sự 

07/2019/NQ-
HĐTP 

25/10/2019 01/12/2019 
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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 Quyết định số 151/QĐ-

VNPT-HĐTV-KHĐT về 

việc ban hành Quy chế 

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam về 

phân cấp và ủy quyền 

trong công tác đầu tư phát 

triển.  

 

18/11/2019 151/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 

711527 

  2 Quyết định số 153/QĐ-

VNPT-HĐTV-KTTC quy 

định về thẩm quyền quyết 

định thanh lý, nhượng bán 

tài sản ngày 20/11/2019  

 

20/11/2019 153/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 

692484 
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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 Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ 
dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại 
các bộ, ngành, địa phương và Danh sách 
các nền tảng dùng chung của Chính phủ 
điện tử  

29/11/2019 – 29/01/2020 

2 

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 

3 

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động sản xuất 
sản phẩm báo in, tạp chí in, báo điện tử, 
trang thông tin điện tử 

23/10/2019 -  23/12/2019 

 

4 

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 

5 

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 

 

6 
Dự thảo Thông tư Quy định về lập và 
quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công 

16/10/2019 - 16/12/2019 
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nghệ thông tin  

7 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định 
đơn giá nhân công trong quản lý chi phí 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

16/10/2019 - 16/12/2019 
 

8 

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 
 

9 

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 
 

 

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. 

 

 


