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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bản tin pháp luật số 8 – tháng 8/2019 gồm 4 phần chính:  

- Phần 1: Tổng hợp tóm tắt 04 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi 

hành trong tháng  8/2019. 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 11 văn bản quy phạm pháp luật tiêu biểu bắt đầu có 

hiệu lực trong tháng 8/2019 mà người lao động của VNPT cần hoặc có thể quan 

tâm.  

- Phần 3: Tóm tắt 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 10 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 CÓ  

HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2019 

 

 

01/8/2019 

Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển 
giao công nghệ. 

So với quy định trước đây, Nghị định vẫn giữ nguyên mức phạt tiền tối đa 
trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 
50 triệu đồng, với tổ chức là 100 triệu đồng. 

Tuy nhiên, mức phạt mới sẽ tăng lên với mỗi hành vi vi phạm cụ thể. Trường 
hợp có hành vi gian lận, lừa dối để nhận được hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước theo quy 
định của pháp luật về chuyển giao công nghệ tương ứng, mức phạt tiền tối đa lên 
tới 40 triệu đồng, thay vì mức 30 triệu đồng như quy định cũ. 

Các cá nhân khi là thành viên của Hội đồng khoa học và Công nghệ nếu vi 
phạm quy định về hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ sẽ bị xử phạt 
như sau: 

“1. Phạt cảnh cáo đối với thành viên hội đồng khoa học và công nghệ không 
thực hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí do 
cơ quan nhà nước, có thẩm quyền quy định khi tư vấn, thẩm định, tuyển chọn, đánh 
giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thành viên hội đồng 
khoa học và công nghệ công bố, cung cấp thông tin. liên quan đến quá trình đánh 
giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định 
thành lập hội đồng” 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/8/2019. Với hành vi vi phạm xảy ra trước 
thời điểm 01/8 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp 
dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân. 
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15/8/2019 

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng 
dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Một nội dung đáng chú ý của Nghị định số 59/2019 là việc Nghị định quy 
định khiển trách, cảnh cáo đối với lãnh đạo bố trí người thân làm kế toán, quản lý 
nhân sự. Theo đó, Nghị định số 59/2019 quy định: 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 
và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước có 
hành vi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, 
mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc 
chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; 
bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức 
nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán 
hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp mà chưa đến mức bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự thì bị xử lý như sau: 

a) Khiển trách đối với người có hành vi vi phạm lần đầu; 

b) Cảnh cáo đối với người đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về 
hành vi đó mà tiếp tục tái phạm. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019 và thay thế Nghị định 
số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007; Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007; Nghị định số 
158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013; 
Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP 
ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP 
ngày 27/10/ 2007, Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007. 

15/8/2019 

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định 
mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. 
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Theo Nghị định, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 
với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 
đồng. 

Với thay đổi nêu trên, mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với người có công 
với cách mạng được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định, 
đơn cử như: 

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện thoát ly:  

+ Trợ cấp: 1.815.000 đồng/tháng; 

+ Phụ cấp: 308.000 đồng/1 thâm niên 

- Trợ cấp với Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 diện không 
thoát ly: 3.081.000 đồng/tháng; 

- Trợ cấp với Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến Khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945: 1.679.000 đồng/ tháng; 

- Trợ cấp với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động 
trong thời kỳ kháng chiến: 1.361.000 đồng/tháng; 

Nghị định 58/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019; các mức 
trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện kể từ 01/7/2019 

 
        28/8/2019 

Ngày 10/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2019/NĐ-CP quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam 

Theo quy định tại Điều 39, Nghị định số 61/2019 thì Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc 
quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong các hoạt động sau: 

1. Trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết về việc sử dụng tần số vô tuyến điện, 
tuyến cáp viễn thông trên biển và trạm cập bờ của tuyến cáp viễn thông trên các 
vùng biển Việt Nam. 

2. Bảo vệ an toàn, an ninh thông tin; an toàn hệ thống tuyến cáp viễn thông 
trên biển, trạm cập bờ của tuyến cáp viễn thông và các công trình thông tin và viễn 
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thông trên biển; an toàn các giải tần số vô tuyến điện giữa các mạng thông tin phục 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. 

3. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh các hoạt động thông tin và 
truyền thông vi phạm pháp luật 

4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về sử dụng 
máy phát tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát 
biển Việt Nam. 

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2019. 

 

Lưu ý: 

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

từ tháng 8/2019. 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 8/2019 

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

1 Nghị định 51/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động khoa học và công 
nghệ, chuyển giao công nghệ  

51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 

 

01/08/2019  

 

2 Nghị định 52/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiết một số điều của Luật Đặc 
xá  

52/2019/NĐ-CP 14/06/2019 01/08/2019  

 

3 Nghị định 55/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa  

55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 

 

16/08/2019  

 

4 Nghị định 58/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định 
mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối 
với người có công với cách 
mạng  

58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 

 

15/08/2019  

 

5 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Phòng, chống 
tham nhũng  

59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 15/08/2019 

6 Nghị định 61/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Cảnh sát biển 

61/2019/NĐ-CP 10/07/2019 

 

28/08/2019  
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Việt Nam  

THÔNG TƯ 
1 Thông tư 35/2019/TT-BTC của 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông 
tư 115/2017/TT-BTC ngày 
25/10/2017 hướng dẫn giám sát 
giao dịch chứng khoán trên thị 
trường chứng khoán và Thông 
tư 116/2017/TT-BTC ngày 
25/10/2017 hướng dẫn công tác 
giám sát tuân thủ của Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước đối với 
hoạt động trong lĩnh vực chứng 
khoán của Sở Giao dịch Chứng 
khoán, Trung tâm lưu ký 
Chứng khoán Việt Nam  

35/2019/TT-BTC 12/06/2019 

 

01/08/2019  

 

2 Thông tư 38/2019/TT-BTC của 
Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân 
sách Nhà nước năm 2020, kế 
hoạch tài chính - ngân sách 
Nhà nước 03 năm 2020-2022; 
kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung 
ương giai đoạn 2021-2025  

38/2019/TT-BTC 28/06/2019 12/08/2019  

 

3 Thông tư 22/2019/TT-BGTVT 
của Bộ Giao thông Vận tải quy 
định về đăng ký xe máy chuyên 
dùng 

22/2019/TT-
BGTVT 

12/06/2019 01/08/2019 

 

4 Thông tư 10/2019/TT-
BLĐTBXH của Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội về việc 
hướng dẫn điều chỉnh lương 

10/2019/TT-
BLĐTBXH 

28/06/2019 

 

15/08/2019  
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hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và 
trợ cấp hàng tháng đối với đối 
tượng quy định tại các khoản 1, 
2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị 
định 44/2019/NĐ-CP ngày 
20/5/2019 của Chính phủ  

5 Thông tư 09/2019/TT-BYT của 
Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
thẩm định điều kiện ký hợp 
đồng khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển 
thực hiện dịch vụ cận lâm sàng 
và một số trường hợp thanh 
toán trực tiếp chi phí trong 
khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế  

09/2019/TT-
BYT 

10/06/2019 

 

01/08/2019  

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 8- THÁNG 8/2019 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 9

TÓM TẮT MỘT SỐ VĂN BẢN NỘI BỘ CỦA TẬP ĐOÀN 

MỚI BAN HÀNH 

 

Trong tháng 7/2019, Tập đoàn đã ban hành một số quy định nội bộ. Cụ thể 

như sau: 

11/7/2019 

Ngày 11/7/2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-VNPT-HĐTV-NL về Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện  (số eOffice: 382838) 

Theo Quy chế, Bệnh viện Đa khoa Bưu điện là đơn vị sự nghiệp y tế của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được tổ chức và hoạt động dưới hình thức 

đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc công ty mẹ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam (VNPT); hoạt động về khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức 

năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng cho cán bộ, công nhân viên của 

VNPT và tham gia y tế cộng đồng. 

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện là đơn vị sự nghiệp y tế có nguồn thu tự đảm 

bảo được toàn bộ chi phí thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 

85/2012/NĐ-CP  ngày 15/12/2012 và Nghị định số 16/2015/NĐ –CP  ngày 

14/2/2015 của Chính phủ. 

VNPT quyết định việc thành lập, mục tiêu, ngành nghề hoạt động, tổ chức 

lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể Bệnh viện khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, điều 

chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Bệnh viện theo quy định của pháp luật 

và của VNPT; quyết định việc giao, điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn, tài sản và các 

nguồn lợi khác của VNPT cho Bệnh viện quản lý, sử dụng theo quy định của pháp 

luật và của VNPT. 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Bệnh viện Đa khoa Bưu điện ban hành kèm theo Quyết định số 337/QĐ-

VNPT-HĐTV-NL ngày 30/12/2016. 
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23/7/2019 

Ngày 23/7/2019, Tập đoàn đã ban hành Quyết định số 1037/QĐ-VNPT-NL 

về việc ban hành Quy chế dân chủ ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (số 

eOffice: 457887) 

Quy chế dân chủ ở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là những quy 

định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức 

đại diện tập thể lao động về các nội dung người sử dụng lao động phải công khai, 

người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, 

giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

 Phạm vi điều chỉnh của Quy chế là quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức 

thực hiện dân chủ ở Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đối 

tượng áp dụng là người sử dụng lao động, Ban chấp hành Công đoàn các cấp và 

toàn thể người lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động tại Công ty mẹ - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam bao gồm cơ quan Tập đoàn và các đơn 

vị trực thuộc (chi nhánh) của Tập đoàn. 

Theo Quy chế, hình thức thực hiện dân chủ ở Tập đoàn bao gồm hình thức 

đối thoại tại nơi làm việc, Hội nghị người lao động và các hình thức đối thoại khác 

như: Hệ thống thông tin nội bộ; Hòm thư góp ý; Người sử dụng lao động tổ chức 

lấy ý kiến của người lao động; Tổ chức Công đoàn lấy ý kiến của người lao động; 

Biểu quyết tại các cuộc họp, hội nghị của Tập đoàn; Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo 

theo quy định của pháp luật.   

Đối thoại tại nơi làm việc được tổ chức định kỳ 03 tháng một lần. Hội nghị 

người lao động được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần và tổ chức ở 2 cấp, bao gồm: 

Hội nghị người lao động cấp đơn vị và Hội nghị người lao động cấp công ty mẹ - 

Tập đoàn. Đơn vị có 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị người lao 

động. Nghị quyết của Hội nghị có giá trị khi có trên 50% đại biểu tham dự Hội nghị 

biểu quyết tán thành.  

Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định về nguyên tắc, hình thức, cách thức tổ 

chức Hội nghị người lao động; số lượng, thành phần đối thoại và quy trình tổ chức 

đối thoại nơi làm việc. 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các Quy chế: 

Quy chế thực hiện dân chủ tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 1527/QĐ-VNPT-TCCBLĐ ngày 22/9/2014; Quy chế đối 

thoại tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành 

kèm theo Quyết định số 1528/QĐ-VNPT-TCCBLĐ ngày 22/9/2014; Quy chế tổ 

chức Hội nghị người lao động tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam ban hành kèm Quyết định số 1529/QĐ-VNPT-TCCBLĐ ngày 22/9/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT 
SỐ 8- THÁNG 8/2019 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
 
 12 

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 
Hồ sơ dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối 
và chia sẻ dữ liệu số  

 

05/06/2019 - 05/08/2019 

2 

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 
20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy 
định về Quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng 
và bảo đảm ATTT trên mạng truyền số liệu 
chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà 
nước  

05/06/2019 - 05/08/2019  

 

3 

Dự thảo Thông tư Ban hành các tiêu chí, quy 
định thống nhất trong xây dựng Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
cấp bộ, cấp tỉnh  

18/06/2019 -18/08/2019  

 

4 

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu 
gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công 
quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và 
các Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành  

18/06/2019 - 18/08/2019  

 

5 

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  

 

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 sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 08/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

10/07/2019 - 10/09/2019  
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công ích đến năm 2020  

8 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-
BTTTT ngày 02/8/2013 của Bộ TT&TT quy 
định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn 
hóa xã  

18/07/2019 -18/09/2019  

 

9 

Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 
và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất 
bản  

24/07/2019 - 24/09/2019  

 

10 

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  

 

 

 

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. 

 

 


