BẢN TIN PHÁP LUẬT
THÁNG 5/2020

LỜI GIỚI THIỆU
Bản tin pháp luật tháng 5/2020 gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 5/2020:
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung văn bản pháp luật tác động 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 4/2020.
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: chị Nguyễn Thị Thanh Mai chuyên viên Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn, Tel: 0913210371,
Email:thanhmai@vnpt.vn)
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Phần 1: Các VBPL quan trọng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Tập đoàn có hiệu lực trong tháng 5/2020:

1. Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 08/4/2020 về
việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.
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:
- Nghị định này quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện
tử.
Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức,
cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ
tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công
trực tuyến.
- VNPT với tư cách là tổ chức có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử có quyền, nghĩa vụ và hành vi không được làm như sau:
1. Quyền
a) Được hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện
tử;
b) Được tra cứu, theo dõi, tải về toàn bộ hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành
chính đã gửi thành công từ cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp
bộ, cấp tỉnh và kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử;
c) Được bảo quản, lưu trữ an toàn đối với hồ sơ, tài liệu, kết quả giải quyết thủ
tục hành chính dưới dạng điện tử theo quy định của pháp luật;
d) Được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản việc thực hiện
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để phục vụ các hoạt động khác có
liên quan trong phạm vi quy định của pháp luật. Việc yêu cầu và xác nhận phải
tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
đ) Được yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chia sẻ thông tin, dữ liệu là kết quả giải
quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân cho cơ quan khác để phục vụ các
yêu cầu, lợi ích có liên quan của tổ chức, cá nhân đó.
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e) Được công nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và hồ sơ thủ tục
hành chính đã được ký số của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật trong các giao dịch điện tử;
g) Thực hiện các quyền theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử, Luật Công
nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn Luật, thực hiện quyền và trách nhiệm
được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4
năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính.
2. Nghĩa vụ
a) Cung cấp thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan giải quyết thủ tục
hành chính kịp thời, chính xác;
b) Quản lý, sử dụng tài khoản giao dịch điện tử an toàn, bảo mật;
c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin hồ sơ kê khai khi
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
d) Theo dõi, cập nhật, phản hồi các thông tin liên quan đến giao dịch điện tử với
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện theo các hướng dẫn, thông
báo của cơ quan gửi tới tổ chức, cá nhân;
đ) Thực hiện đầy đủ các quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử; nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác
(nếu có) theo quy định;
e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định tại khoản 3
Điều này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Hành vi không được làm
Tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không được thực
hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử năm 2005,
Điều 12 Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Điều 7 Luật An toàn thông tin
mạng năm 2015, Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018, Điều 5 Luật Bảo vệ bí
mật nhà nước năm 2018 và các quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 5 Nghị định
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
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Trưởng các đơn vị: tổ chức xem xét, nghiên cứu Nghị định khi tiến hành toàn bộ
hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc
bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.
2. Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/04/2020
về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020.
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:
- Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ
liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu
mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết
nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Dữ liệu số: là dữ liệu dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh
hoặc dạng tương tự được biểu diễn bằng tín hiệu số. Dữ liệu số mang thông tin
số và được chia sẻ dưới dạng thông điệp dữ liệu.
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước bao gồm các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá
nhân khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ quan nhà nước được cơ quan nhà nước
chia sẻ theo quy định của pháp luật.
- VNPT với tư cách là tổ chức khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ quan nhà
nước có quyền, nghĩa vụ sau:
1. Quyền
a) Khai thác, sử dụng dữ liệu theo mục đích phù hợp;
b) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc làm ảnh hưởng đến
quyền khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ của mình.
2. Nghĩa vụ
a) Tuân thủ các quy định của Nghị định này và các quy định của cấp có thẩm
quyền về kết nối, chia sẻ dữ liệu;
b) Khai thác và sử dụng dữ liệu đúng phạm vi cho phép theo quy chế khai thác,
sử dụng dữ liệu, nội dung thống nhất chia sẻ dữ liệu và các văn bản có liên quan;
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c) Thông báo kịp thời cho cơ quan cung cấp dữ liệu về những sai sót của dữ liệu
đã chia sẻ;
d) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền, cơ quan cung cấp dữ liệu để giải quyết
các vướng mắc trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
Trưởng các đơn vị: tổ chức xem xét, nghiên cứu Nghị định khi tiến hành khai
thác, sử dụng dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
3. Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ban hành ngày 05/3/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa
hai mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn thông cố
định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 và thay thế cho các Thông
tư, Quyết định sau đây:
a) Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định giá
cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc
gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc;
b) Thông tư số 22/2011/TT-BTTTT ngày 02 tháng 08 năm 2011 về việc ban
hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn
thông cố định mặt đất nội hạt;
c) Quyết định số 53/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2008 về việc ban hành cước
kết nối nội tỉnh đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng
điện thoại di động;
d) Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008 về việc ban hành cước
kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi
cố định.
a. Tóm tắt, nhấn mạnh một số nội dung của VBPL tác động đến Tập đoàn cần
lưu ý:
Thông tư này quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại: Từ mạng viễn
thông di động mặt đất toàn quốc (sau đây gọi là mạng di động) kết cuối vào
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mạng di động khác; Từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (sau đây gọi là
mạng cố định nội hạt) kết cuối vào mạng di động; Từ mạng di động kết cuối vào
mạng cố định nội hạt.
Thông tư này áp dụng đối với: các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ
kết nối cuộc gọi thoại của mạng di động và của mạng cố định nội hạt; các tổ
chức, cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông tại
Việt Nam.
b. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện văn bản pháp luật:
* Trưởng các Ban: Ban Công nghệ, Ban Chất lượng, Ban Chiến Lược Sản
phẩm, Ban Kế hoạch Đầu tư, Ban Kế toán Tài chính, Ban Phát triển Thị trường
trong phạm vi chức năng của mình tổ chức nghiên cứu để phục vụ công tác quản
lý, chỉ đạo các đơn vị thực hiện.
* Trưởng đơn vị: VNPT-Vinaphone nghiên cứu, áp dụng.
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 VBQPPL

Thời gian

Đơn vị trách nhiệm

lấy ý kiến

nghiên cứu, xem xét
có ý kiến

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác
định đơn giá nhân công trong quản lý
1. 1chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ 27/04/2020
- 27/06/2020
thông tin

Ban KHĐT, Ban CN,
VNPT-IT và các đơn
vị liên quan.

Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng
2. 2tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống 24/04/2020
thông tin di động IMT của Việt Nam - 24/06/2020

Ban CN, VNPT- NET,
các VNPT tỉnh/TP và
các đơn vị liên quan.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
3. Chính phủ Quy định về đấu giá, 24/04/2020
- 24/06/2020
chuyển nhượng quyền sử dụng kho số

Ban CN, các VNPT
tỉnh/TP và các đơn vị
liên quan.
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viễn thông, tên miền internet
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định
sửa đổi, bổ sung Nghị định
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của
4. Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử 21/04/2020
- 21/05/2020
dụng dịch vụ internet và thông tin
điện tử.

Ban
CN,
VNPTVinaphone và các đơn
vị liên quan.

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô
20/04/2020
5. tuyến cự ly ngắn dải tần 1 GHz - 40 -20/06/2020
GHz”

Ban CN, các VNPT
tỉnh/TP và các đơn vị
liên quan.

Dự thảo Thông tư Quy định các nội
dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch
6. vụ công nghệ thông tin sử dụng 13/04/2020
-13/06/2020
nguồn vốn ngân sách nhà nước.

VNPT-IT và các đơn
vị liên quan.

Dự thảo Thông tư Quy định về việc
triển khai, giám sát công tác triển khai
7. và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng 13/04/2020
công nghệ thông tin sử dụng nguồn -13/06/2020
vốn ngân sách nhà nước.

Ban KHĐT, VNPT-IT
và các đơn vị liên
quan.

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu
8. phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều 13/04/2020
-12/06/2020
chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz”

Ban CN, VNPT-Net,
các VNPT tỉnh/TP và
các đơn vị liên quan.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng
phê duyệt Chương trình phát triển
công nghiệp CNTT, điện tử - viễn
9. thông đến năm 2025, tầm nhìn đến 06/04/2020
- 06/06/2020
năm 2030, hướng tới cuộc CMCN lần
thứ tư.

Ban CN, VNPT-IT và
các đơn vị liên quan.

Dự thảo Quy hoạch băng tần 23002400 MHz và băng tần 2500-2690
10. MHz cho hệ thống thông tin di động 26/03/2020
- 26/05/2020
IMT của Việt Nam

Ban CN, VNPT-Net,
các VNPT tỉnh/TP và
các đơn vị liên quan.
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BẢN TIN PHÁP LUẬT
THÁNG 5/2020

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu
11. truyền hình cáp tương tự tại điểm kết 10/03/2020
- 10/05/2020
nối thuê bao”

Ban CN, Ban CL, các
VNPT tỉnh/TP và các
đơn vị liên quan.

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng
12. dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng 04/03/2020
-04/05/2020
công nghệ DVB-T2”

Ban CN, Ban CL, các
VNPT tỉnh/TP và các
đơn vị liên quan.

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 4/2020.

1. Quy trình tiếp nhận và đào tạo hội nhập đối với người lao động ban hành
kèm theo QĐ số 397/QĐ-VNPT-TCNL ngày 29/04/2020 (Số Eoffice: 291262)
2. Quy trình tạm thời phối hợp các đơn vị trong mô hình Hỗ trợ khách
hàng tập trung ban hành kèm theo CV số 1780/VNPT-CLG ngày 17/4/2020
(Số Eoffice: 253247)
3. Quy trình khai thác phần mềm PSIS giữa đơn vị MSTT/QLSD và NT
trong việc cung cấp VT-TB mua sắm tập trung ban hành kèm theo CV số
1523/VNPT-KHĐT ngày 07/4/2020 (Số Eoffice: 229581)
4. Quy trình tạm thời cung cấp dịch vụ Truyền hình hội nghị tại CV số
1481/VNPT-CN ngày 03/4/2020 (Số Eoffice: 225183)
Các đơn vị/cá nhân trong phạm vi chuyên môn nghiệp vụ của mình, có trách nhiệm
nghiên cứu và chấp hành các 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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