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A - Tin tức nổi bật
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Nội dung Nghị định 25/2022/NĐ-CP Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Giải thích

từ ngữ

Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên

tỉnh là việc cung ứng dịch vụ bưu chính giữa hai

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

…. tại hai tỉnh, thành phố

trực thuộc trung ương trở

lên.

Nội dung 

thay đổi

phải thông

báo

1. Nội dung phải thông báo khi thay đổi:

- Người đại diện theo pháp luật;

- Số điện thoại liên lạc của người đại diện theo

pháp luật;

- Vốn điều lệ của doanh nghiệp;

- Giá cước dịch vụ bưu chính;

- Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính;

- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ

bưu chính;

- Các quy định về khiếu nại, bồi thường thiệt

hại liên quan đến dịch vụ bưu chính do doanh

nghiệp cung cấp.

2. Hình thức thông báo:

- Qua hệ thống thông tin trực tuyến theo hướng

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; và

- Thông báo bằng văn bản.

1. Chưa quy định các nội

dung sau phải thông báo:

- Số điện thoại liên lạc của

người đại diện theo PL;

- Vốn điều lệ của DN.

2. Hình thức thông báo:

- Thông báo bằng văn bản.

Thủ tục

thu hồi

Giấy phép

bưu chính

1. Trường hợp bị thu hồi: Doanh nghiệp được

cấp giấy phép có một trong các hành vi quy

định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Bưu chính.

2. Lập biên bản làm việc khi CQNN có thẩm

quyền lầm việc với doanh nghiệp, kể cả

trường hợp doanh nghiệp không giải trình,

không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu

cầu.

3. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan

nhà nước yêu cầu giải trình các hành vi của

doanh nghiệp mà doanh nghiệp không giải

trình/nội dung giải trình không phù hợp

 cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định

thu hồi giấy phép.

3. Việc thu hồi giấy phép (giấy phép hết hiệu

lực) phải được công khai trên Cổng thông tin

điện tử của CQNN có thẩm quyền đã cấp

giấy phép bưu chính và thông báo tới cơ

quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp, các CQNN có thẩm quyền liên quan.

Chưa có quy định.
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Nội dung Nghị định 25/2022/NĐ-CP Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Công

khai giá

cước

dịch vụ

bưu

chính

1. Đối tượng thực hiện:

- Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính;

- Đại lý cung ứng dịch vụ bưu chính có quyền

quyết định, điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu

chính.

2. Nội dung công khai:

- Giá cước dịch vụ bưu chính bằng đồng Việt

Nam, đã gồm các loại thuế, phụ phí của dịch vụ;

- Thông tin liên quan khác (nếu có)

3. Thời điểm công khai: kể từ thời điểm doanh

nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ.

4. Hình thức công khai:

- Niêm yết tại điểm phục vụ;

- Thông báo bằng văn bản;

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử; hoặc

- Các hình thức khác để thuận tiện cho việc quan

sát, nhận biết của mọi tổ chức, cá nhân.

5. Giá cước dịch vụ bưu chính được công khai

phải thống nhất với giá cước mà doanh nghiệp,

tổ chức đã thông báo với CQNN có thẩm quyền

về bưu chính.

Chưa có quy định.

Khuyến

mại trong

cung ứng

dịch vụ

bưu

chính

- Được thực hiện theo quy định của pháp luật về

thương mại.

- Mức giảm giá cước tối đa đối với dịch vụ bưu

chính được khuyến mại bằng hình thức giảm giá

không được vượt quá 50% giá cước gần nhất

đã công khai, thông báo theo quy định.

Chưa có quy định.
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B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế

hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ban hành

Ngày ban hành: 10/05/2022 Ngày hiệu lực: 20/07/2022

DOANH NGHIỆP

2

Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ

tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực: 01/07/2022
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STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

3

Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực

hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên

chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 02/05/2022 Ngày hiệu lực: 02/05/2022

4

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực

hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ

ban hành

Ngày ban hành: 02/05/2022 Ngày hiệu lực: 02/05/2022

GIÁO DỤC

5

Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở

giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 11/05/2022 Ngày hiệu lực: 26/06/2022

XUẤT – NHẬP KHẨU

6

Văn bản hợp nhất 1537/VBHN-BVHTTDL năm 2022 hợp nhất Nghị định về

quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 05/05/2022 Ngày hiệu lực: 05/05/2022

BẢO HIỂM

7

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/05/2022
Ngày hiệu lực: 24/06/2022

(Đến hết ngày 31/12/2025)

8

Quyết định 583/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất

nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,

bảo hiểm y tế năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/05/2022 Ngày hiệu lực: 13/05/2022
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