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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 9 – tháng 9/2019 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 06 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng  9/2019. 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 12 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có 

hiệu lực trong tháng 9/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan 

tâm.  

- Phần 3: Danh sách 05 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 07 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 9/2019 

 

  01/9/2019 

Ngày 05/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 
04/2019/TT-BTTTT quy định về việc liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ  

Theo đó, danh sách các chứng thư số gốc tin cậy bao gồm: Các chứng thư số 
gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và các chứng thư 
số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Chính 
phủ. Cụ thể, 04 chứng thư số gốc tin cậy đó là: 

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia (chứng thư số SHA-1). 

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia (chứng thư số SHA-256). 

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ (chứng thư số SHA-1). 

- Chứng thư số gốc của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ (chứng thư số SHA-256). 

Trong đó, “chứng thư số SHA-1” là chứng thư số sử dụng hàm băm an toàn 
SHA-1 trong thuật toán chứng thư số, “chứng thư số SHA-256” là chứng thư số sử 
dụng hàm băm an toàn SHA-256 trong thuật toán ký chứng thư số. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2019. 

 01/9/2019 

Ngày 10/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 
05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 
gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Theo đó, quy định về thời gian đánh giá đối với hồ sơ dự thầu qua Hệ thống 
mạng (E-HSDT) như sau: 
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 - Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ 
đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 Thời gian đánh giá E-HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, 
kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói 
thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. 

 - Tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ đầu 
tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. 

Trong trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT 
nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. 

          Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019. 

01/9/2019 

Ngày 09/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 
05/2019/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng 
gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, ban hành danh mục gồm 03 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành 
công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố 
hợp quy: 

- Thiết bị đầu cuối viên thông vô tuyến: Thiết bị điện thoại không dây loại 
kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công 
cộng;  

- Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 
9 kHz đến 400 GHz và có công suất từ 60 mW trở lên: Thiết bị phát, thu - phát 
sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di 
động mặt đất; Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền 
hình quảng bá… 

- Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn: Thiết bị phát, thu - phát vô 
tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 
GHz có ông suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019 đồng thời thay thế Thông tư số 
04/2018/TT-BTTTT ngày 08/5/2018  quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 9- THÁNG 9/2019 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 4

thông và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

06/9/2019 

Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2019/TT-
NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam. 

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng 
ngoại tệ, đồng Việt Nam (VNĐ) theo mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận 
tại: 
 
           - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

 - Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt 
động theo pháp luật chuyên ngành); 

- Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần 
vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; 

-  Hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu 
khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

          Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 06/9/2019. 

          15/9/2019 

Ngày 19/7/2019, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa 
đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet. 

Theo đó, Thông tư bổ sung các căn cứ tạm ngừng hoạt động tên miền “.vn” 
sau: 

- Không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký tên miền; 

- Tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; 

- Chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không còn tồn tại. 
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Nếu sau 30 ngày kể từ ngày Trung tâm Internet Việt Nam hoặc Nhà đăng ký 
yêu cầu cập nhật, bổ sung thông tin mà chủ thể đăng ký không thực hiện, tên miền 
bị tạm ngưng hoạt động trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia. 

Ngoài ra, Thông tư 06 bổ sung thêm các trường hợp thu hồi tên miền “.vn” 
sau: 
 
         - Tên miền vi phạm nguyên tắc đặt tên; quy định về bảo vệ tên miền; hoặc 
 
         - Sau 30 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền (thuộc những trường 
hợp bị tạm ngừng với căn cứ nêu ở trên) mà chủ thể không cập nhật, hoàn thiện 
thông tin đăng ký. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2019. 

    20/9/2019 

Ngày 05/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2019/TT-BTC quy 
định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

  
Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau: 

- Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần (hiện hành là 100.000 đồng/lần); 

- Mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
là 50.000 đồng/lần (giữ nguyên như hiện hành); 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện 
tử sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. 

Các mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên 
như quy định hiện hành, trừ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp còn 
100.000 đồng/lần (giảm 200.000 đồng so với hiện hành). 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2019. 
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Lưu ý: 

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

từ tháng 9/2019. 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 9/2019 

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

1 Nghị định 60/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 
của Chính phủ về Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà 
nước và các giải thưởng khác về 
khoa học và công nghệ 

 

60/2019/NĐ-CP 05/07/2019 
 

16/09/2019  
 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc quy định chi tiết lập báo 
cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối 
với gói thầu được tổ chức lựa 
chọn nhà thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia 

05/2018/TT-
BKHĐT 

10/12/2018 
 

01/09/2019  
 

2 Thông tư 47/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ phí 
đăng ký doanh nghiệp  

47/2019/TT-BTC 05/08/2019 
 

20/09/2019 

3 Thông tư 13/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 
25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định thực 
hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp 

13/2019/TT-BCT 31/07/2019 
 

13/09/2019  
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định Khu vực thương mại tự do 
ASEAN - Hàn Quốc 

4 Thông tư 05/2019/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc quy định Danh 
mục sản phẩm, hàng hóa có khả 
năng gây mất an toàn thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 
Thông tin và Truyền thông    

 

05/2019/TT-
BTTTT 

09/07/2019 
 

01/09/2019  
 

5 Thông tư 04/2019/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về việc liên 
thông giữa Tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia và Tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số 
chuyên dùng Chính phủ 

04/2019/TT-
BTTTT 

05/07/2019 
 

01/09/2019  
 

6 Thông tư 03/2019/TT-BXD của 
Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư 
04/2017/TT-BXD ngày 
30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định về quản lý 
an toàn lao động trong thi công 
xây dựng công trình  

03/2019/TT-BXD 30/07/2019  

 

15/09/2019 

7 Thông tư 11/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương về việc hướng 
dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến 
thương mại phát triển ngoại 
thương thuộc Chương trình cấp 
quốc gia về xúc tiến thương mại 

11/2019/TT-BCT 30/07/2019 

  

 

16/09/2019 

8 Thông tư 12/2019/TT-BCT của 
Bộ Công Thương về việc quy 

12/2019/TT-BCT 30/07/2019 12/09/2019  
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định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 
trong Hiệp định khung về hợp 
tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á 
và nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa  

  

9 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
24/2015/TT-BTTTT ngày 
18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy 
định về quản lý và sử dụng tài 
nguyên Internet  

06/2019/TT-
BTTTT 

19/07/2019 

 

15/09/2019  

 

10 Thông tư 46/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 
xác định nhu cầu, nguồn và 
phương thức chi thực hiện điều 
chỉnh mức lương cơ sở theo 
Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 
09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp 
hàng tháng đối với cán bộ xã đã 
nghỉ việc theo Nghị định 
44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 
của Chính phủ  

46/2019/TT-BTC 23/07/2019 
 

06/09/2019  
 

11 Thông tư 06/2019/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn về quản lý 
ngoại hối đối với hoạt động đầu 
tư trực tiếp nước ngoài vào Việt 
Nam  

06/2019/TT-
NHNN 

26/06/2019 

 

06/09/2019 
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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 định quản lý và khai 

thác mạng MAN – E  

07/8/2019 1097/QĐ-VNPT-

CN 

494799 

2 Quy chế tuyển dụng nhân 

sự của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 

Nam  

16/8/2019 116/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 

457557 

3 Tập đoàn đã ban hành 

Quyết định số về Quy 

trình tạm thời về khai 

thác, sử dụng hệ thống 

phần mềm quản lý họp 

VNPT-eCabinet 

19/8/2019 1166/QĐ-VNPT- 

VP-CN 

519748 

4 Bộ Quy trình quản trị 

nhãn hiệu sản phẩm, dịch 

vụ của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt 

Nam  

22/8/2019 1174/QĐ-VNPT-

CLSP 

512648 

5 Quy định về quản lý, khai 

thác, sử dụng dữ liệu điện 

tử trong hệ thống thông 

tin của VNPT 

 

29/8/2019 1210/QĐ-VNPT-

CN 

527434 
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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 Tên dự thảo VBQPPL Thời gian lấy ý kiến 

1 
Dự thảo Nghị định Quy định về định danh 
và xác thực điện tử  

09/08/2019 - 08/10/2019  

 

2 

Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, 
thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về 
quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và 
gọi điện  

06/08/2019 - 06/10/2019  

 

3 

Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động xây 
dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh 
vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông  

05/08/2019 - 05/10/2019 

4 

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế về 
sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua 
sắm máy tính và hoạt động duy trì, cập nhật 
phần mềm, bảo đảm an toàn thông tin cho 
các hệ thống thông tin được đầu tư  

25/07/2019 - 25/09/2019  

 

5 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực 
hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích đến năm 2020  

10/07/2019 - 10/09/2019  

 

6 

 

Dự thảo Thông tư ban hành “Quy hoạch 
băng tần 694-806MHz cho hệ thống thông 
tin di động IMTtại Việt Nam”  

04/07/2019 -  04/09/2019 

 

7 

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Đề 
án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc 
tôn giáo  

03/07/2019 - 03/09/2019  
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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. 

 

 


