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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 1 – tháng 1/2020 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 03 văn bản quy phạm pháp luật được ban 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 09 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu được ban 

hành trong tháng 12/2019 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 tới các đơn vị, cá nhân của Tập 

đoàn.  

(Mọi ý kiến, thắc mắc xin vui lòng liên hệ: chị Bùi Quỳnh Hoa – chuyên viên Ban 

Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn. Tel: 0945123690; Email: hoabq@vnpt.vn) 
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TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI ĐƯỢC 
BAN HÀNH TRONG THÁNG 12/2019 

 

 

10/12/2019 

Ngày 10/12/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BTC về 

việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Theo đó, Quyết định số 2623 đã công bố 31 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 

vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính đã 

được công bố tại Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. Một số thủ tục hành chính bị bãi bỏ như sau: 

1) Thủ tục bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng 

công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ; 

- Công ty con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Công ty mẹ của Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ; 

- Công ty con tại Trung Ương. 

2) Thủ tục hỗ trợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của các Công ty mẹ Tập 

đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Công ty tnẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty 

con từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; 

3) Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ ngành quản lý); 

4) Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ quản lý ngành). 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2019. 

 

 

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 1- THÁNG 1/2020 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 3

25/12/2019 

Ngày 25/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 

2268/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông dự định tiến hành rà soát 48 thủ tục 

hành chính thuộc 05 lĩnh vực trong năm 2020. Cụ thể: 15 thủ tục hành chính lĩnh 

vực Viễn thông và Internet, 20 thủ tục hành chính lĩnh vực Tần số vô tuyến điện, 

02 thủ tục lĩnh vực An toàn thông tin, 04 thủ tục lĩnh vực Báo chí, 07 thủ tục hành 

chính lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.  

Một số thủ tục hành chính được rà soát là: Hoàn trả, mã số viễn thông; Cấp 

Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp 

dư; Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; Cấp Giấy phép 

hoạt động báo in; Cấp Thẻ nhà báo; Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử G1 trên mạng… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2019. 

27/12/2019 

Ngày 27/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 

2294/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước 

về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông 

năm 2020 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch trên với nhiệm vụ 

chính là hoàn thiện và phổ biến rộng rãi các quy định về xử lý vi phạm hành chính; 

báo cáo, thống kê xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền 

thông. Ngoài ra, Bộ cũng đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu về xử 

lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và 

kiện toàn tổ chức, bộ máy cho phù hợp với công việc. 

Vụ Pháp chế được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện các công việc trên. Đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ 

và các Cục liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch được giao cho phù hợp với 
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điều kiện thực tế và ngân sách của Bộ; đôn đốc các cơ quan liên quan thống kê, báo 

cáo công tác về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thông tin truyền thông. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/12/2019. 

 
Lưu ý: 

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

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 ĐƯỢC BAN 

HÀNH TRONG THÁNG 12/2019 

 

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

1 Nghị định 96/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định về khung 
giá đất 

96/2019/NĐ-CP 16/12/2019 
 

10/02/2020 

QUYẾT ĐỊNH 

1 Quyết định 2623/QĐ-BTC của 
Bộ Tài chính về việc công bố 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực Tài chính doanh 
nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính 

 

2623/QĐ-BTC 10/12/2019 
 

10/12/2019 

2 Quyết định 2634/QĐ-BTC của 
Bộ Tài chính về việc công bố 
công khai dự toán ngân sách 
năm 2019 của Bộ Tài chính 

2634/QĐ-BTC 11/12/2019 
 

11/12/2019 

3 Quyết định 2680/QĐ-BTC của 
Bộ Tài chính về việc công bố 
công khai dự toán ngân sách 
Nhà nước năm 2020 

2680/QĐ-BTC 16/12/2019 
 

16/12/2019 

4 Quyết định 2268/QĐ-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành Kế 
hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Thông tin 

2268/QĐ-
BTTTT 

25/12/2019 25/12/2019 
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và Truyền thông năm 2020 

5 Quyết định 2294/QĐ-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về việc ban hành Kế 
hoạch triển khai công tác quản 
lý Nhà nước về thi hành pháp 
luật xử lý vi phạm hành chính 
của Bộ Thông tin và Truyền 
thông năm 2020 

2294/QĐ-
BTTTT 

27/12/2019 27/12/2019 

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 87/2019/TT-BTC của 

Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn thực hiện xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kho 
bạc Nhà nước 

87/2019/TT-BTC 19/12/2019 
 

01/02/2020 

2 Thông tư 27/2019/TT-NHNN 
của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
35/2014/TT-NHNN ngày 
20/11/2014 của Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quy định phí rút tiền mặt 
qua tài khoản thanh toán tại 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam 

27/2019/TT-
NHNN 

25/12/2019 
 

01/05/2020 

CHỈ THỊ 

1 Chỉ thị 67/CT-BTTTT của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về 
công tác thi đua, khen thưởng 
năm 2020 

67/CT-BTTTT 27/12/2019 27/12/2019 
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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 Quy trình khai thác và 

xử lý sự cố VNPT – 

Wifi  

 

03/12/2019 1743/QĐ-VNPT-

CN 

769362 

2 Quy định quản lý, điều 

hành an toàn thông tin, 

an ninh mạng trong Tập 

đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

17/12/2019 1788/QĐ-VNPT-

CN 

778296 

3 Quy trình chuyển 

nhượng vốn đầu tư tại 

các công ty có vốn góp 

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

 

23/12/2019 162/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 

783659 

4 Bộ Quy trình phối hợp 

hoạt động đầu tư ra 

nước ngoài của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

26/12/2019 164/QĐ-VNPT-

HĐTV-VG 

695091 

5 Quy chế hoạt động và 

quản lý, sử dụng vốn  

của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

27/12/2019 168/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCT-VG 

738273 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 1- THÁNG 1/2020 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 8

tại Công ty Stream Net 

Company Limited 
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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 Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng 
phần mềm có bản quyền khi mua sắm 
máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, 
hệ thống thông tin  

03/12/2019 - 03/02/2020 

3 
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm định 
thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện  13/12/2019- 13/02/2020 

4 

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 

5 

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 

6 
Dự thảo Thông tư Quy định việc xác định 
hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm  

25/12/2019 - 24/02/2020 

7 

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 
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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. 

 

 


