
STT Trích yếu nội dung

Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

1
Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021

2
Nghị định 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 về giao khu vực biển nhất định cho tổ 

chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển

BH: 10/02/2021;

HL 30/3/2021

3
Nghị định 22/2021/NĐ-CP Ngày 19/3/2021 của Chính phủ ban hành về Khu kinh tế - 

quốc phòng.

BH: 19/3/2021;

HL 05/5/2021

4
Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng 

danh hiệu "Nghệ sĩ nNhân dân" , "Nghệ sĩ Ưu tú"

BH: 30/3/2021;

HL 15/5/2021

5
Nghị định 41/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

BH: 30/3/2021;

HL 15/5/2021

6

Nghị định số 19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều của thể 

lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành 

kèm theo NĐ số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ

BH: 15/3/2021;

HL 01/5/2021

7 Nghị định Số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
BH: 25/3/2021;

HL 15/5/2021

8
. Nghị định 42/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/3/2021 quy định việc xây dựng Công an 

xã, thị trấn chính quy

BH: 31/3/2021;

HL 16/5/2021

9
Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã

BH: 31/3/2021;

HL 15/5/2021

10

Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu 

quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực 

lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức có liên quan

BH: 30/3/2021;

HL 15/5/2021

11 Nghị định 36/2021/NĐ-CP về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
BH: 29/3/2021;

HL 15/5/2021

12
Nghị định 37/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn 

cước công dân

BH: 29/3/2021;

HL 14/5/2021

13 Nghị định 27/2021/NĐ-CP về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp
BH: 25/3/2021;

HL 15/5/2021

14
Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và 

hoạt động thanh tra Công an nhân dân

BH: 24/3/2021;

HL 20/5/2021

15
Nghị định 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ 

sở giáo dục phổ thông công lập

BH: 23/3/2021;

HL 15/5/2021

16
Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ

BH: 19/3/2021;

HL 15/5/2021

17 Nghị định 22/2021/NĐ-CP về Khu kinh tế - quốc phòng
BH: 19/3/2021;

HL 05/5/2021
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-471423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-52-2021-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-471423.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-45-2021-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cua-Quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-469454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-45-2021-ND-CP-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cua-Quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-469454.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2009-ND-CP-vu-trang-canh-gac-muc-tieu-quan-trong-469225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2009-ND-CP-vu-trang-canh-gac-muc-tieu-quan-trong-469225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2009-ND-CP-vu-trang-canh-gac-muc-tieu-quan-trong-469225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-39-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-37-2009-ND-CP-vu-trang-canh-gac-muc-tieu-quan-trong-469225.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-36-2021-ND-CP-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Cong-ty-me-Tap-doan-Dau-khi-Viet-Nam-469159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-37-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-137-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Can-cuoc-cong-dan-449402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-37-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-137-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Can-cuoc-cong-dan-449402.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-27-2021-ND-CP-quan-ly-giong-cay-trong-lam-nghiep-468754.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-41-2014-ND-CP-hoat-dong-thanh-tra-Cong-an-nhan-dan-468752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-25-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-41-2014-ND-CP-hoat-dong-thanh-tra-Cong-an-nhan-dan-468752.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-24-2021-ND-CP-quan-ly-trong-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-468478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Nghi-dinh-24-2021-ND-CP-quan-ly-trong-co-so-giao-duc-mam-non-giao-duc-pho-thong-cong-lap-468478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-21-2021-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Dan-su-ve-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-468069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-21-2021-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Dan-su-ve-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-468069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-22-2021-ND-CP-Khu-kinh-te-quoc-phong-468071.aspx


18
Nghị định 19/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 

khoa học và công nghệ Quốc gia kèm theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP

BH: 15/3/2021;

HL 01/5/2021

19
Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về 

thẩm định giá

BH: 24/02/2021;

HL 01/5/2021

20

Thông tư 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam do Bộ Tài 

chính ban hành

BH: 07/4/2021;

HL: 22/05/2021

21

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo 

viên trung học cơ sở, trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BH: 05/4/2021;

HL: 22/5/2021

22

Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT về Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo 

viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BH: 05/4/2021;

HL: 22/5/2021

23
Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo 

dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BH: 05/4/2021;

HL: 22/5/2021

24

Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 

lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH: 02/4/2021;

HL: 17/5/2021

25

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của 

các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

ban hành

BH: 31/3/2021;

HL: 15/5/2021

26

Thông tư 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền 

gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH: 31/3/2021;

HL: 15/5/2021

27
Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định 

tư pháp trong lĩnh vực công thương do Bộ Công thương ban hành

BH: 31/3/2021;

HL: 17/5/2021

28
Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

BH: 31/3/2021;

HL: 17/5/2021

29
Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện 

tử rượu và tem điện tử thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

BH: 30/3/2021;

HL: 15/5/2021

30
Quyết định 1908/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 2 do Bộ Y tế ban hành

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021

31

Quyết định 1906/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia do Bộ Y tế 

ban hành

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021

32
Quyết định 1903/QĐ-BYT về Kế hoạch thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình 

điều trị HIV/AIDS năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-11-2021-TT-BGDDT-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-nguoi-co-nguyen-vong-giao-vien-tieu-hoc-453220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-11-2021-TT-BGDDT-boi-duong-nghiep-vu-su-pham-nguoi-co-nguyen-vong-giao-vien-tieu-hoc-453220.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-10-2021-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-Trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-470101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-10-2021-TT-BGDDT-Quy-che-to-chuc-hoat-dong-Trung-tam-giao-duc-thuong-xuyen-470101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-03-2021-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-469770.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2021-TT-NHNN-giao-dich-ngoai-te-tren-thi-truong-ngoai-te-cua-cac-to-chuc-tin-dung-469430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2021-TT-NHNN-giao-dich-ngoai-te-tren-thi-truong-ngoai-te-cua-cac-to-chuc-tin-dung-469430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-02-2021-TT-NHNN-giao-dich-ngoai-te-tren-thi-truong-ngoai-te-cua-cac-to-chuc-tin-dung-469430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2021-TT-NHNN-phat-hanh-ky-phieu-chung-chi-tien-gui-trai-phieu-trong-nuoc-469294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2021-TT-NHNN-phat-hanh-ky-phieu-chung-chi-tien-gui-trai-phieu-trong-nuoc-469294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-01-2021-TT-NHNN-phat-hanh-ky-phieu-chung-chi-tien-gui-trai-phieu-trong-nuoc-469294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2021-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-30-2016-TT-BCT-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-cong-thuong-469621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-2021-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-30-2016-TT-BCT-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-cong-thuong-469621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-24-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-chan-nuoi-470496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-24-2021-TT-BTC-muc-thu-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-trong-chan-nuoi-470496.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-23-2021-TT-BTC-in-phat-hanh-quan-ly-su-dung-tem-dien-tu-ruou-thuoc-la-470146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-23-2021-TT-BTC-in-phat-hanh-quan-ly-su-dung-tem-dien-tu-ruou-thuoc-la-470146.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1908-QD-BYT-2021-dieu-chinh-phan-bo-vac-xin-phong-COVID19-dot-2-471424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1908-QD-BYT-2021-dieu-chinh-phan-bo-vac-xin-phong-COVID19-dot-2-471424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1906-QD-BYT-2021-su-dung-vac-xin-phong-COVID19-giao-cho-Du-an-Tiem-chung-mo-rong-471420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1906-QD-BYT-2021-su-dung-vac-xin-phong-COVID19-giao-cho-Du-an-Tiem-chung-mo-rong-471420.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1906-QD-BYT-2021-su-dung-vac-xin-phong-COVID19-giao-cho-Du-an-Tiem-chung-mo-rong-471420.aspx
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33
Quyết định 1911/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu "Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự 

phòng sản giật" do Bộ Y tế ban hành

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021

34
Quyết định 1907/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

BH: 19/04/2021;

HL 19/04/2021

35

Quyết định 649/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực hoạt 

động tiền tệ thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam

BH: 15/04/2021;

HL:17/05/2021

36
Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BH: 31/03/2021;

HL:15/05/2021

37
Quyết định số 08/2020/QĐ-TTG về sửa đổi Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế 

hỗ trợ phát triển dự án điện sinh khối tại VN do TTg ban hành

BH: 05/03/2020;

HL:25/04/2020

38

Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp Trung học 

phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng BGD và 

ĐT ban hành

BH: 12/03/2020;

HL:27/04/2020

39
Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

phổ thông  năng khiếu thể dục, thể thao

BH: 12/03/2020;

HL:27/04/2020

40

Quyết định 5609/QĐ-BYT ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em 

bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị 

hành hạ, ngược đãi, đánh đập được ký ngày 31/12/2020

BH: 31/12/2020;

HL 01/4/2021

Page 3

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1911-QD-BYT-2021-tai-lieu-Huong-dan-Sang-loc-va-dieu-tri-du-phong-san-giat-471405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1911-QD-BYT-2021-tai-lieu-Huong-dan-Sang-loc-va-dieu-tri-du-phong-san-giat-471405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1907-QD-BYT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-my-pham-thuoc-quan-ly-cua-Bo-Y-te-471404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1907-QD-BYT-2021-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-my-pham-thuoc-quan-ly-cua-Bo-Y-te-471404.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-649-QD-NHNN-2021-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-tien-te-tai-bo-phan-Mot-cua-471095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-649-QD-NHNN-2021-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-tien-te-tai-bo-phan-Mot-cua-471095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-649-QD-NHNN-2021-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-hoat-dong-tien-te-tai-bo-phan-Mot-cua-471095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-17-2021-QD-TTg-muc-ho-tro-hoc-nghe-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep-469323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Quyet-dinh-17-2021-QD-TTg-muc-ho-tro-hoc-nghe-nguoi-lao-dong-tham-gia-bao-hiem-that-nghiep-469323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5609-QD-BYT-2020-Quy-trinh-giam-dinh-phap-y-doi-voi-tre-em-bi-hoac-nghi-ngo-bi-xam-hai-tinh-duc-461185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5609-QD-BYT-2020-Quy-trinh-giam-dinh-phap-y-doi-voi-tre-em-bi-hoac-nghi-ngo-bi-xam-hai-tinh-duc-461185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-5609-QD-BYT-2020-Quy-trinh-giam-dinh-phap-y-doi-voi-tre-em-bi-hoac-nghi-ngo-bi-xam-hai-tinh-duc-461185.aspx

