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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật tháng 7/2021 gồm 3 phần chính:  

- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tập đoàn: 

 a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý. 

 b. Trách nhiệm các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật. 

- Phần 2: Các dự thảo văn bản pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông 

đang lấy ý kiến góp ý; Trách nhiệm đơn vị nghiên cứu, xem xét có ý kiến. 

- Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 6/2021. 

Ban Kiểm tra - 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: Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, 

Tel: 091.3210371,  Email:thanhmai@vnpt.vn) 
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Phần 1: Các VBPL có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập 

đoàn: 

 

1. Quyết định 18/2021/QĐ-TTg dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp 

độ rủi ro thiên tai: 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo 

và truyền tin thiên tai hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Quyết định này quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro 

thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục 

hậu quả thiên tai tại Việt Nam. 

- Quyết định này áp dụng đối với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân hoạt 

động dự báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, 

khắc phục hậu quả thiên tai; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự 

báo, cảnh báo và truyền tin về thiên tai. 

- Các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin: 

1. Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực vùng biển phía Tây kinh tuyến 

120° Đông, phía Bắc vĩ tuyến 05° Bắc và phía Nam vĩ tuyến 23° Bắc (sau đây gọi là 

Biển Đông, Phụ lục I Quyết định này) và trên đất liền lãnh thổ Việt Nam; bão, áp 

thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khu vực biển Đông, nhưng có khả năng di chuyển 

vào khu vực Biển Đông trong khoảng 24 đến 48 giờ tới. 

2. Mưa lớn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam; lũ trên các sông thuộc lãnh thổ Việt Nam 

và các sông liên quốc gia liên quan (Phụ lục II Quyết định này); ngập lụt, lũ quét, 

sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên lãnh thổ Việt Nam. 

3. Nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

4. Gió mạnh trên Biển Đông; sương mù trên Biển Đông và trên đất liền Việt Nam. 

5. Nước dâng trên vùng biển ven bờ và đảo của Việt Nam. 
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6. Lốc, sét, mưa đá, rét hại, sương muối trên lãnh thổ Việt Nam. 

7. Cháy rừng do tự nhiên trên lãnh thổ Việt Nam. 

8. Động đất có độ lớn (M) bằng hoặc lớn hơn 3,5 (theo thang Richter hoặc tương 

đương) ảnh hưởng đến Việt Nam. 

9. Động đất có độ lớn trên 6,5 (theo thang Richter hoặc tương đương) xảy ra trên 

biển có khả năng gây ra sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam. 

10. Sóng thần xảy ra do động đất ở vùng biển xa, có khả năng ảnh hưởng đến Việt 

Nam. 

- Xác định cấp độ rủi ro thiên tai: 

1. Rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực 

chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai. 

2. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng nội 

dung bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai. 

3. Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với 

một màu đặc trưng trên các loại bản đồ, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai: 

cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro thấp; cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình; 

cấp 3 màu da cam là rủi ro lớn; cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn; cấp 5 màu tím là rủi 

ro ở mức thảm họa (Phụ lục XII Quyết định này). 

4. Cấp độ rủi ro của hai hay nhiều thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp, có thể 

điều chỉnh tăng lên 1 cấp dựa trên tác động của thiên tai; trong trường hợp có nguy 

cơ xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cấp độ rủi ro có thể được xem 

xét tăng lên hai cấp, cao nhất là cấp 5. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ tổ chức nghiên cứu để biết phục vụ công tác 

chỉ đạo, quản lý; VNPT-Net, các Viễn thông tỉnh/thành, các đơn vị khác nghiên cứu 

để biết. 

2. Nghị định 55/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021.  

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL liên quan đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý:  

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-202521-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-202521-d1.html
https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-55-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-202521-d1.html
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Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 

năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường với một số điểm chính như sau: 

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị 

định này bao gồm: 

a) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện) 

được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác 

xã; 

c) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại 

diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của 

tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được thành lập theo quy định 

của Luật Đầu tư; 

d) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản 

lý nhà nước được giao; 

đ) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

g) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

Sửa đổi tên Điều 11 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP như sau: 

 “Điều 11. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ mà không có kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác 

động môi trường” 

b) Sửa đổi tên khoản 1 

 “1. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự 

án, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương 

với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này bị xử 

phạt như sau:” 

c) Sửa đổi tên khoản 3 như sau: 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=728996
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=728997
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=728997
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=729007
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 “2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự 

án, phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương 

với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xác nhận và do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh bị xử phạt như sau:” 

d) Sửa đổi tên khoản 3 như sau: 

“3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án, 

phương án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với 

trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

xác nhận bị xử phạt như sau:” 

đ) Sửa đổi tên khoản 4 như sau: 

“4. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp 

phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các 

bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này bị 

xử phạt như sau:” 

e) Sửa đổi tên khoản 5 như sau: 

“5. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc triển khai xây dựng dự án 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp 

phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường 

phê duyệt bị xử phạt như sau:” 

g) Bổ sung khoản 6a vào trước khoản 6 như sau: 

“6a. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không có biện 

pháp, công trình thu gom, lưu giữ, xử lý, quản lý chất thải phát sinh theo quy định 

đối với trường hợp dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng 

được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.” 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Các đơn vị nghiên cứu để biết. 

3. Thông tư 42/2019/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

lao động đối với thang máy 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=729007
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=729012
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=729017
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=729022
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Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2011 ban hành QCVN 

02: 2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với 

thang máy điện; Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 

ban hành QCVN 18:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy thủy lực và Thông tư số 48/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 

tháng 12 năm 2016 ban hành QCVN 26:2016/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn lao động đối với thang máy không buồng máy của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy. 

- Đối tượng áp dụng: 

1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, 

bảo dưỡng và bảo trì thang máy có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy 

chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, tổ chức chứng nhận hợp quy 

đối với thang máy có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chuẩn ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này . 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Văn phòng Tập đoàn; các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

4. Thông tư 15/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật pin lithium cho thiết bị 

cầm tay 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium 

cho thiết bị cầm tay” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-08-2011-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-61151-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-42-2013-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-84238-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-48-2016-tt-bldtbxh-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-115331-d1.html
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- Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc 

quản lý, đánh giá chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời 

hoặc lắp trong điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. 

- Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa pin lithium có mã số HS quy 

định tại Phụ lục B. 

- Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 

ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh pin lithium cho thiết bị cầm tay thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

5. Thông tư 17/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị thu truyền hình số mặt 

đất DVB-T2 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông 

và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-

BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 

năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết 

bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (Free To Air - FTA) theo 

chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam. 

- Quy chuẩn này áp dụng cho cả thiết bị thu hoạt động độc lập (STB) và thiết bị thu 

được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và /hoặc HDTV. 

Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có mã số 

HS quy định tại Phụ lục B. 

- Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập 

khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=331103
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* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

6. Thông tư 20/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng 

trên phương tiện cứu sinh” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạn, 

Ký hiệu QCVN 50:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 

29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho thiết bị điện 

thoại VHF loại cầm tay hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải từ 156 

MHz đến 174 MHz (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số 

vô tuyến điện quốc gia), phù hợp sử dụng trên phương tiện cứu sinh và có thể 

dùng trong các tàu thuyền trên biển. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc 

phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

7. Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm 

tay” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2021. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 

của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-20-quy-chuan-thiet-bi-dien-thoai-vhf-190078-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-20-quy-chuan-thiet-bi-dien-thoai-vhf-190078-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-20-quy-chuan-thiet-bi-dien-thoai-vhf-190078-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=480322
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=480296
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay là quy chuẩn bao 

gồm các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu làm cơ sở kỹ thuật cho việc quản lý, đánh giá 

chất lượng pin lithium cho thiết bị cầm tay gồm pin lithium rời hoặc lắp trong điện 

thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa pin lithium có mã số HS quy 

định tại Phụ lục B của Thông tư. 

Quy chuẩn này không áp dụng đối với pin lithium rời là pin sạc dự phòng. 

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 

có hoạt động sản xuất, kinh doanh pin lithium cho thiết bị cầm tay thuộc phạm vi 

điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

8. Thông tư 35/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng 

hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng 

có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) đến 200[WU1] mW hoạt 

động trong băng tần dịch vụ sau: 

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thiết bị truyền dữ liệu băng 

rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz có mã số HS quy định tại Phụ lục D. 

Các thiết bị sử dụng công nghệ băng siêu rộng (Ultra Wide Band - UWB) không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy 

chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/thong-tu-29-2011-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-66820-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html#_msocom_1
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* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

9. Thông tư 34/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng 

tần 1 GHz đến 40 GHz” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 

GHz, Ký hiệu QCVN 74:2013/BTTTT quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 

số 16/2013/TT-BTTTT ngày 10 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2021 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Quy chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam 

và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Quy chuẩn này trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) sau: 

- Máy thu phát vô tuyến cự ly ngắn loại phổ dụng: cảnh báo, điều khiển, đo đạc từ 

xa, truyền dữ liệu…; 

- Máy nhận dạng vật thể bằng sóng vô tuyến điện (RFID); 

- Máy xác định vô tuyến: thiết bị phát hiện đối tượng, di chuyển vật thể và các ứng 

dụng cảnh báo hoặc báo động từ xa. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa là thiết bị vô tuyến cự ly ngắn 

có mã số HS quy định tại Phụ lục D. 

Tất cả các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần 

số và phân kênh tần số của Việt Nam. Các loại thiết bị vô tuyến liệt kê ở trên hoạt 

động trong băng tần 1 GHz đến 40 GHz (như quy định trong Bảng 1) cho các 

trường hợp: 

- Có kết nối ra (RF) với ăng ten riêng biệt (ăng ten rời) hoặc ăng ten được kết hợp 

bên trong máy thu phát vô tuyến (ăng ten liền); 

- Mọi loại điều chế khác nhau; 

- Có thoại hoặc phi thoại. 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-35-2020-qc-thiet-bi-truyen-du-lieu-bang-rong-trong-bang-tan-24-ghz-193629-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-34-2020-qc-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-bang-tan-1-ghz-den-40-ghz-193630-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1450413
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1450413
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1450413
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-16-2013-tt-btttt-bo-thong-tin-va-truyen-thong-79920-d1.html
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1450413
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1450413
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b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

10.  Thông tư 38/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng 

công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về phổ tần, điều kiện kỹ thuật và 

phương pháp đo đối với thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất 

thấp(LPWAN)hoạt động tại băng tần 920 MHz đến 923 MHz. 

Thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN bao gồm các cảm biến (Sensors hay End-

points) và thiết bị truy cập (Access stations hay Gateways) được kết nối với nhau 

qua giao diện vô tuyến; sử dụng phổ tần dùng chung (băng tần 920 MHz đến 923 

MHz) với các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn khác. 

Các thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN sử dụng phổ tần cấp phép cho thông tin 

di động công cộng IMT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa làthiết bị vô tuyến trong mạng 

diện rộng công suất thấp (LPWAN) có mã số HS quy định tại Phụ lục D. 

Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy 

chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

 

11. Thông tư 43/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động 

mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến" 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-38-2020-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-thiet-bi-vo-tuyen-mang-dien-rong-cong-suat-thap-194074-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-38-2020-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-thiet-bi-vo-tuyen-mang-dien-rong-cong-suat-thap-194074-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-38-2020-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-thiet-bi-vo-tuyen-mang-dien-rong-cong-suat-thap-194074-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-43-2020-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-mat-dat-phan-truy-nhap-vo-tuyen-196859-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-43-2020-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-mat-dat-phan-truy-nhap-vo-tuyen-196859-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-43-2020-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-mat-dat-phan-truy-nhap-vo-tuyen-196859-d1.html
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Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về phổ tần, điều kiện kỹ thuật và 

phương pháp đo đối với thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất 

thấp(LPWAN)hoạt động tại băng tần 920 MHz đến 923 MHz. 

Thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN bao gồm các cảm biến (Sensors hay End-

points) và thiết bị truy cập (Access stations hay Gateways) được kết nối với nhau 

qua giao diện vô tuyến; sử dụng phổ tần dùng chung (băng tần 920 MHz đến 923 

MHz) với các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn khác. 

Các thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN sử dụng phổ tần cấp phép cho thông tin 

di động công cộng IMT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa làthiết bị vô tuyến trong mạng 

diện rộng công suất thấp (LPWAN) có mã số HS quy định tại Phụ lục D. 

Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy 

chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết.  

12. Thông tư 01/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông 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 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14 tháng 5 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 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: 

1. Thay thế Phụ lục I về Danh mục 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 

bằng Phụ lục I về Danh mục 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 kèm theo 

Thông tư này. 

2. Thay thế Phụ lục II về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy bằng Phụ lục II về Danh 

https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-01-2021-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-202549-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-01-2021-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-202549-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-01-2021-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-202549-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-01-2021-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-202549-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-01-2021-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-202549-d1.html
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mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt 

buộc phải công bố hợp quy kèm theo Thông tư này. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng tổ chức nghiên cứu để phục 

vụ công tác quản lý; VNPT-Net và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

13. Thông tư 32/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần 

lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà 

nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà 

nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế các 

Thông tư của Bộ Tài chính: số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 hướng 

dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 

nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; số 

34/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2018/TT-BTC. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Thông tư này hướng dẫn các nội dung sau: 

a) Trình tự, thủ tục, phương thức bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu 

từ cổ phần hóa; gắn đăng ký đấu giá cổ phần với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao 

dịch cổ phần trúng đấu giá của các đối tượng thực hiện cổ phần hoá theo quy định 

tại Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần (sau 

đây gọi là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP), khoản 1 Điều 1 Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư 

vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 

và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-32-2021-tt-btc-huong-dan-ban-co-phan-lan-dau-va-quan-ly-tien-thu-tu-co-phan-hoa-dnnn-202735-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-32-2021-tt-btc-huong-dan-ban-co-phan-lan-dau-va-quan-ly-tien-thu-tu-co-phan-hoa-dnnn-202735-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-32-2021-tt-btc-huong-dan-ban-co-phan-lan-dau-va-quan-ly-tien-thu-tu-co-phan-hoa-dnnn-202735-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-32-2021-tt-btc-huong-dan-ban-co-phan-lan-dau-va-quan-ly-tien-thu-tu-co-phan-hoa-dnnn-202735-d1.html
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của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 140/2020/NĐ-CP); 

b) Quyết toán, xử lý số dư Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của 

tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp 

công ty mẹ - công ty con tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017. 

- Đối tượng áp dụng: 

a) Các doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

126/2017/NĐ-CP, khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP (sau đây gọi là 

doanh nghiệp cổ phần hóa), bao gồm: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh 

nghiệp cấp I), bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng 

công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con; Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp cấp I đầu tư 100% 

vốn điều lệ (sau đây gọi là doanh nghiệp cấp II). 

b) Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan quy 

định tại khoản 1, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán tài chính tổ chức nghiên 

cứu để phục vụ công tác quản lý; các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

14.  Thông tư 31/2021/TT-BTC về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 07 năm 2021. 

Thông tư này thay thế Thông tư số 204/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2015 

của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

- Thông tư này quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế của cơ quan 

thuế các cấp, bao gồm: 

1. Thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin liên quan đến người nộp thuế phục vụ 

quản lý rủi ro. 

2. Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế. 

3. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế tương ứng với các mức độ tuân 

thủ pháp luật thuế và mức độ rủi ro người nộp thuế. 
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- Đối tượng áp dụng:  Người nộp thuế; Cơ quan thuế; Công chức thuế; Cơ quan Nhà 

nước, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế.  

- Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế: 

1. Người nộp thuế được đánh giá, phân loại theo một trong các mức độ tuân thủ 

pháp luật thuế như sau: 

a) Mức 1: Tuân thủ cao. 

b) Mức 2: Tuân thủ trung bình. 

c) Mức 3: Tuân thủ thấp. 

d) Mức 4: Không tuân thủ. 

2. Mức độ tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được phân loại dựa trên các 

tiêu chí quy định tại Phụ lục I Thông tư này. 

3. Kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế 

theo dõi, xử lý như sau: 

a) Đối với người nộp thuế thuộc mức không tuân thủ, thực hiện các biện pháp quản 

lý theo quy định tại Điều 22 Thông tư này; 

b) Đối với người nộp thuế thuộc các mức tuân thủ cao, trung bình, thấp và không 

tuân thủ, thực hiện phân tích bản chất hành vi để xác định biện pháp nâng cao tuân 

thủ. 

- Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp: 

1. Phân loại mức độ rủi ro tổng thể 

a) Người nộp thuế là doanh nghiệp được phân loại mức độ rủi ro theo một trong 

những hạng sau: 

a.1) Hạng 1: Người nộp thuế rủi ro rất thấp. 

a.2) Hạng 2: Người nộp thuế rủi ro thấp. 

a.3) Hạng 3: Người nộp thuế rủi ro trung bình. 

a.4) Hạng 4: Người nộp thuế rủi ro cao. 

a.5) Hạng 5: Người nộp thuế rủi ro rất cao. 

b) Mức độ rủi ro người nộp thuế được phân loại dựa trên kết quả đánh giá tuân thủ 

pháp luật thuế tại Điều 10 và các tiêu chí quy định tại Phụ lục II Thông tư này. 

c) Xử lý kết quả phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp 
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c.1) Đối với người nộp thuế thuộc mức rủi ro rất cao, rủi ro cao áp dụng các biện 

pháp quản lý theo quy định tại Điều 22 Thông tư này; 

c.2) Theo yêu cầu công tác quản lý thuế trong từng thời kỳ, người nộp thuế thuộc 

các mức rủi ro có thể tiếp tục được phân loại rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Phân loại mức độ rủi ro trong các nghiệp vụ quản lý thuế 

a) Mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp trong các nghiệp vụ quản lý thuế 

được phân loại theo một trong các mức sau: 

a.1) Rủi ro cao. 

a.2) Rủi ro trung bình. 

a.3) Rủi ro thấp. 

b) Mức độ rủi ro người nộp thuế trong các nghiệp vụ quản lý thuế được phân loại 

dựa trên kết quả xếp hạng mức độ rủi ro người nộp thuế tại khoản 1 Điều này và các 

tiêu chí quy định tại Phụ lục II Thông tư này. 

c) Xử lý kết quả phân loại mức độ rủi ro 

Kết quả phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế được áp dụng các biện pháp quản 

lý thuế trong từng nghiệp vụ quản lý thuế quy định tại Chương IV Thông tư này. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

15.  Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 

179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 

ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh 

nghiệp 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2021. 

Thông tư 37/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính này bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-

BTC ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, 

xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp 

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế toán Tài chính và các đơn vị khác nghiên cứu để biết. 

16. Thông tư 36/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội 

dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài 

sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-37-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-179-2012-tt-btc-ve-ghi-nhan-danh-gia-xu-ly-khoan-chenh-lech-ty-gia-hoi-doai-trong-doanh-nghiep-202801-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-36-2021-tt-btc-huong-dan-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-202730-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-36-2021-tt-btc-huong-dan-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-202730-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-36-2021-tt-btc-huong-dan-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-202730-d1.html
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Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 

09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 

219/2015/TT-BTC ngày 31 ngày 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính vốn, tài 

sản tại doanh nghiệp và Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2018 

của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính. 

a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Tập đoàn cần lưu ý: 

 - Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 

và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ. 

- Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP. 

- Thông tư này quy định các nội dung chính sau:  

+ Điều chỉnh vốn điều lệ 

+ Chuyển nhượng vốn, quyền mua cổ phần, quyền góp vốn đầu tư của Nhà nước và 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  

+ Quản lý vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

+ Quản lý vốn của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tại công ty 

cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 

+ Kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê tài sản tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

+ Phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ 

+ Xây dựng kế hoạch tài chính 

+ Chế độ báo cáo và tổng hợp báo cáo:  

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện chế độ lập, trình bày, gửi 

các báo cáo (định kỳ, đột xuất) đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước 

theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và quy định sau: 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-36-2021-tt-btc-huong-dan-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-202730-d1.html
https://luatvietnam.vn/dau-tu/thong-tu-36-2021-tt-btc-huong-dan-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-202730-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-chinh-phu-99132-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-chinh-phu-99132-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-chinh-phu-99132-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-32-2018-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-91-2015-nd-cp-160566-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-121-2020-sua-doi-bo-sung-ve-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-192175-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-140-2020-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-126-2017-nd-cp-195186-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-chinh-phu-99132-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-91-2015-nd-cp-chinh-phu-99132-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-140-2020-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-126-2017-nd-cp-195186-d1.html
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a) Báo cáo định kỳ, gồm: 

- Báo cáo tài chính: cuối kỳ kế toán quý, năm, doanh nghiệp phải thực hiện lập báo cáo 

tài chính quý, năm của doanh nghiệp (bao gồm báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo 

tài chính hợp nhất của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty 

mẹ - công ty con). Báo cáo tài chính quý, năm doanh nghiệp lập dạng đầy đủ. 

Biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ 

kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực 

kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

- Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán: 

Khi lập báo cáo tài chính quý, năm, doanh nghiệp lập báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng 

cân đối kế toán của báo cáo tài chính quý, năm của doanh nghiệp. Thời hạn nộp và nơi nhận báo 

cáo cùng với thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

Biểu mẫu báo cáo doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 03 “Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại 

bảng” ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mẫu số 01 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại 

bảng; Mẫu số 02 - Báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp hoạt 

động theo mô hình công ty mẹ - công ty con”. 

b) Báo cáo về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp 

Định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu cập nhật tình hình và số 

liệu thực hiện tái cơ cấu đến ngày 20 của tháng cuối quý và hoàn thành việc lập, gửi các báo cáo 

sau đây đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính trước ngày 

22 của tháng cuối quý: 

- Báo cáo về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa lập theo Phụ lục số 04 “Biểu mẫu tình hình 

thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ” 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

- Báo cáo về tình hình thoái vốn đầu tư lập theo Phụ lục số 05 “Biểu mẫu tình hình thoái 

vốn tại doanh nghiệp” ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài 

Căn cứ báo cáo tài chính năm đã lập, doanh nghiệp lập báo cáo tình hình đầu tư ra nước 

ngoài, gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp và Bộ Tài chính theo thời 

hạn nộp báo cáo tài chính năm. 

Biểu mẫu báo cáo các doanh nghiệp lập theo Phụ lục số 06 “Báo cáo tình hình đầu tư ra 

nước ngoài” ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó: Mẫu số 01 - Báo cáo tình hình đầu tư 

và thu hồi vốn đầu tư ra nước ngoài; Mẫu số 02 - Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư 

ra nước ngoài”. 
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d) Ngoài các báo cáo nêu tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này, doanh nghiệp 

phải thực hiện lập và gửi các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và 

cơ quan quản lý nhà nước. Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của 

cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước. 

b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật: 

* Trưởng các đơn vị: Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính và các đơn vị 

khác nghiên cứu để biết. 

Lưu ý: 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính xác quy 

định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản. 

 

Phần 2: Các dự thảo VBPL của Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến 

góp ý:  

 

STT Tên Dự thảo Ngày lấy ý kiến Trách nhiệm 

nghiên cứu, xem 

xét có ý kiến 

1 
Dự thảo Đề án “Nâng cao nhận thức, 

đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030” 

Ngày bắt đầu 

16/06/2021 

Ngày hết hạn 

17/07/2021 

Ban CN, Ban TCNL, 

CL và các đơn vị liên 

quan. 

2 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều Quyết định số 

11/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn 

thông công ích Việt Nam 

 Ngày bắt đầu 

11/06/2021 
Ngày hết hạn 

11/08/2021 

Ban KHĐT, KTTC, 

và các đơn vị liên 

quan. 

3 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính 15/2020/NĐ-CP, 

119/2020/NĐ-CP 

Ngày bắt đầu 

12/05/2021 
Ngày hết hạn 

12/07/2021 

Ban KTPCTT và các 

đơn vị liên quan 

4 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

07/2015/TT-BTTTT ngày 

24/03/2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT 

quy định về kết nối viễn thông 

 

Ngày bắt đầu 

27/04/2021 
Ngày hết hạn 

27/06/2021 

Ban Công nghệ, Ban 

Chất Lượng, VNPT-

Net, và các đơn vị 

liên quan. 

https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2058&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2058&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2058&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2058&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2057&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2057&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2057&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2057&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2057&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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https://luatvietnam.vn/thong-tin/du-thao-nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-15-2020-nd-cp-203966-d10.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/du-thao-nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-15-2020-nd-cp-203966-d10.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/du-thao-nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-15-2020-nd-cp-203966-d10.html
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2052&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2052&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2052&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2052&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
https://www.mic.gov.vn/Pages/DuThaoVanBan/XemYKienDongGop.aspx?iDDTVB_DuThaoVanBan=2052&replyUrl=/pages/duthaovanban/danhsachduthaovanban.aspx
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Nếu đơn vị/cá nhân 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 xem thông tin chi tiết và 

tham gia ý kiến; hoặc gửi ý kiến về Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra - Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thanhmai@vnpt.vn) để tổng hợp. 

 

Phần 3: Các quy định của Tập đoàn ban hành trong tháng 6/2021. 

1. Quy định về hoạt động thu thập và cập nhật thông tin dữ liệu thị trường 

chuyển đổi số và đô thị thông minh của khối chính quyền ban hành kèm theo 

QĐ số 569/QĐ-VNPT-PTTT ngày 16/6/2021 (Số EOffice: 324934). 

2. Quy định cấp phát và sử dụng đồng phục của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam ban hành kèm theo QĐ số 496/QĐ-VNPT-TGTT ngày 02/6/2021 

(Số EOffice: 320415). 

3. Quy chế công bố thông tin doanh nghiệp ban hành kèm theo 93/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT ngày 15/6/2021 (Số EOffice: 433433). 

 

Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm 

nghiên cứu và chấp hành quy định trên của Tập đoàn (khai thác văn bản từ Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành của Tập đoàn). 
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