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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 2 – tháng 2/2020 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 01 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

trong tháng 01/2020. 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 05 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu được ban 

hành trong tháng 01/2020 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan tâm.  

- Phần 3: Danh sách 03 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 12 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 ĐƯỢC 
BAN HÀNH TRONG THÁNG 01/2020 

 
 

03/1/2020 
 

Ngày 03/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

Cụ thể, Nghị định này đã sửa đổi quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư mà phải di 

chuyển cả cộng đồng dân cư, làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, 

truyền thống văn hóa của cộng đồng; dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

Đáng chú ý trong các nội dung sửa đổi, bổ sung đó là quy định mới về 

trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập 

trung thì phải xác định khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung 

đó. 

Nghị định đã quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư cho toàn bộ dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục 

thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

2. Đối với dự án đầu tư chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư cho toàn bộ dự án trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tổ 

chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Nghị định này. 

 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/02/2020. 
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Lưu ý: 

Trên đây là tóm tắt lựa chọn một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

trong tháng 01/2020. 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 ĐƯỢC BAN 

HÀNH TRONG THÁNG 01/2020 

 

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

1 Nghị định 02/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định 131/2015/NĐ-CP ngày 
25/12/2015 của Chính phủ 
hướng dẫn về dự án quan trọng 
quốc gia. 

02/2020/NĐ-CP 01/01/2020 01/01/2020 

2 Nghị định 06/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 17 của Nghị định 
47/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy 
định về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất. 

06/2020/NĐ-CP 03/01/2020 
 

20/02/2020 

3 Nghị định 08/2020/NĐ-CP về 
tổ chức và hoạt động của Thừa 
phát lại 

08/2020/NĐ-CP 08/1/2020 24/02/2020 

QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 149/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chiến lược tài chính 
toàn diện quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 
2030 

149/QĐ-TTg 22/01/2020 22/01/2020 
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2 Quyết định 98/QĐ-NHNN năm 
2020 công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực 
hiện tại Bộ phận một cửa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam 

98/QĐ-NHNN 20/01/2020 19/02/2020 
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TỔNG HỢP 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 Bưu điện 

07/01/2020 03/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 

783725 

2 Quy chế tạm thời về tổ 

chức và hoạt động của chi 

nhánh Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 

Nam tại Hoa Kỳ 

07/01/2020 04/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 

764604 

3  Bộ Quy trình quản lý và 

phối hợp hoạt động đầu tư 

xây dựng cơ bản của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam – ban 

hành lần 02  

22/01/2020 78/QĐ-VNPT-

KHĐT 

840566 
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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 Ban hành “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các 
trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi 
viễn thông”  

10/02/2020 - 10/04/2020 

2 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho thiết 
bị cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật”  

05/02/2020 - 05/04/2020 

 

3 

Dự thảo Thông tư Quy định về việc triển 
khai Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối 
với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông  

03/02/2020 - 03/04/2020 

 

4 
Dự thảo Định mức khảo sát để thiết kế - 
dự toán công trình bưu chính, viễn thông 

22/01/2020 - 22/02/2020 

 

5 
Dự thảo Định mức xây dựng cơ bản công 
trình bưu chính, viễn thông  

22/01/2020 - 22/02/2020 

 

6 

Dự thảo Định mức khảo sát đầu tư xây 
dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến 
điện  

22/01/2020 - 22/02/2020 

 

7 
Dự thảo Định mức khảo sát để lập dự án 
công trình bưu chính, viễn thông  

22/01/2020 - 22/02/2020 

 

8 

Dự thảo Quyết định Quy định về việc lựa 
chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản 
phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông 
tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng 

31/12/2019 - 29/02/2020 

9 Dự thảo Thông tư Quy định việc xác định 25/12/2019 - 24/02/2020 
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hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm   

10 

Dự thảo hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ 
thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ 
kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các 
HTTT báo cáo trong HTTT báo cáo quốc 
gia (Phiên bản 1⋅0)  

19/12/2019 - 19/02/2020 

 

11 

Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục 
thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt 
buộc kiểm định  

13/12/2019 - 13/02/2020 

 

12 
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm định 
thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện  

13/12/2019 - 13/02/2020 

 

 

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. 

 

 


