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Phụ lục

STT Trích yếu nội dung
Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

1 Luật Cư trú 
BH: 13/11/2020

HL: 01/7/2021

2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

BH: 16/11/2020

HL: 01/7/2021

3 Luật Thỏa thuận quốc tế
BH: 13/11/2020

HL: 01/7/2021

4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều
BH: 17/6/2020

HL: 01/7/2021

5

Nghị định số 61/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 

130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên 

Hiệp quốc

BH: 25/6/2020

HL: 01/7/2021

6 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
BH: 29/6/2020

HL: 01/7/2021

7
Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội

BH: 15/3/2021

HL: 01/7/2021

8
Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên 

hiệp quốc do Quốc hội ban hành

BH:13/11/2020;

HL: 01/7/2021

9

Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và 

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sử đổi, bổ sung bằng Nghị 

định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021

BH: 15/5/2021

HL: 01/7/2021

10
Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Cư trú

BH: 15/5/2021

HL: 01/7/2021

11 Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
BH: 17/5/2021

HL: 02/7/2021

12

Thông tư 32/2021/TT-BTC 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

BH: 17/5/2021

HL: 01/7/2021

13
Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp

BH: 17/5/2021

HL: 05/7/2021
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14

Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021-2030

BH: 19/5/2021

HL: 05/7/2021

15

 Thông tư số 36/2021/TT-BTC 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, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP 

ngày 08/3/2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

BH: 26/5/2021

HL: 10/7/2021

16
Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BH: 24/6/2021

HL: 01/7/2021

17

Thông tư số 05/2021/TT-BNNPTNT ban hành sửa đổi 1:2021 QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi-hàm 

lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu 

sản xuất thức ăn thủy sản

BH: 30/6/2021

HL: 01/7/2021

18

Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

quy chế tuyển sinh trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục 

mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

BH: 01/6/2021

HL: 16/7/2021

19

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2019 của BGDĐT

BH: 20/5/2021

HL: 05/7/2021

20
Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định  quản lý Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ đến năm 2030

BH: 11/6/2021

HL: 26/7/2021

21
Thông tư số 02/2021/TT-BCT quy định quy tắc xuất hàng hóa trong Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len

BH: 11/6/2021

HL: 26/7/2021

22
Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 sửa đổi Thông tư 133/2018/TT-

BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

BH: 01/6/2021

HL: 15/7/2021

23
 Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

BH: 01/7/2021

HL: 01/7/2021

24 Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021
BH: 30/6/2021

HL: 30/6/2021

25

Thông tư 56/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 32/2018/TT-BCT quy định mẫu, quy 

cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp 

hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường do Bộ Công thương ban hành

BH: 31/12/2020

HL: 03/7/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-68-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-COVID19-479816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-56-2020-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-32-2018-TT-BCT-470922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-56-2020-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-32-2018-TT-BCT-470922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-56-2020-TT-BCT-sua-doi-Thong-tu-32-2018-TT-BCT-470922.aspx
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26 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 
BH: 09/12/2020

HL: 01/7/2021

27
Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo 

định suất được Bộ Y tế ban hành ngày 29/4/2021.

BH: 29/4/2021

HL: 01/7/2021

28
Thông tư 05/2021/TT-BYT về quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.

BH: 06/5/2021

HL: 01/7/2021

29

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

BH: 24/5/2021

HL: 10/7/2021

30
Quyết định 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, 

truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

BH: 22/4/2021

HL: 01/7/2021

31
Quyết định 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, 

thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

BH: 26/5/2021

HL: 15/7/2021

32

Quyết định 20/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và 

quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, 

chống thiên tai

BH: 03/6/2021

HL: 20/7/2021

33
Thông tư 60/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại 

thẻ Căn cước công dân

BH: 15/5/2021

HL: 01/7/2021

34
Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, 

quản lý cư trú

BH: 15/5/2021

HL: 01/7/2021

35

Thông tư 06/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, 

xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

BH: 06/5/2021

HL: 01/7/2021

36
Thông tư 05/2021/TT-BYT của Bộ Y Tế về việc quy định về thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

BH: 05/5/2021

HL: 01/7/2021

37

Thông tư 30/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kéo dài hiệu lực thi hành 

Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 

Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ 

trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

BH: 14/5/2021

HL: 01/7/2021

38

Thông tư 02/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc 

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành

BH: 13/5/2021

HL: 01/7/2021

39

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

BH: 14/5/2021

HL: 01/7/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Phap-lenh-02-2020-UBTVQH14-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-Cach-mang-460718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-04-2021-TT-BYT-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-theo-dinh-suat-384208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-04-2021-TT-BYT-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-theo-dinh-suat-384208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspxhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspxhttps:/thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-05-2021-TT-BYT-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-cong-lap-465922.aspx
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
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-18-2021-tt-ttg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-ro-thien-tai-201322-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-18-2021-tt-ttg-du-bao-canh-bao-truyen-tin-thien-tai-va-cap-do-rui-ro-thien-tai-201322-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-19-2021-qd-ttg-2021-an-toan-de-dieu-khi-xay-dung-cau-qua-song-co-de-202648-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/quyet-dinh-19-2021-qd-ttg-2021-an-toan-de-dieu-khi-xay-dung-cau-qua-song-co-de-202648-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-20-2021-qd-ttg-2021-quan-ly-trang-thiet-bi-phong-chong-thien-tai-203071-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-20-2021-qd-ttg-2021-quan-ly-trang-thiet-bi-phong-chong-thien-tai-203071-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/quyet-dinh-20-2021-qd-ttg-2021-quan-ly-trang-thiet-bi-phong-chong-thien-tai-203071-d1.html
https://luatvietnam.vn/dan-su/thong-tu-60-2021-tt-bca-trinh-tu-cap-doi-cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-203930-d1.html
https://luatvietnam.vn/dan-su/thong-tu-60-2021-tt-bca-trinh-tu-cap-doi-cap-lai-the-can-cuoc-cong-dan-203930-d1.html
https://luatvietnam.vn/cu-tru/thong-tu-56-2021-tt-bca-bieu-mau-trong-dang-ky-va-quan-ly-cu-tru-203310-d1.html
https://luatvietnam.vn/cu-tru/thong-tu-56-2021-tt-bca-bieu-mau-trong-dang-ky-va-quan-ly-cu-tru-203310-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-06-2021-tt-byt-tieu-chuan-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-y-te-202722-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-06-2021-tt-byt-tieu-chuan-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-y-te-202722-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-06-2021-tt-byt-tieu-chuan-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-y-te-202722-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-05-2021-tt-byt-ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-kham-chua-benh-cong-lap-202349-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-05-2021-tt-byt-ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-kham-chua-benh-cong-lap-202349-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-30-2021-tt-btc-ve-keo-dai-hieu-luc-thi-hanh-thong-tu-14-2020-tt-btc-202346-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-bvhttdl-ve-bai-bo-mot-so-van-ban-do-bo-truong-bo-vhttdl-ban-hanh-202104-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-bvhttdl-ve-bai-bo-mot-so-van-ban-do-bo-truong-bo-vhttdl-ban-hanh-202104-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/thong-tu-02-2021-tt-bvhttdl-ve-bai-bo-mot-so-van-ban-do-bo-truong-bo-vhttdl-ban-hanh-202104-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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40
Thông tư 04/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất

BH: 29/4/2021

HL: 01/7/2021

41
Thông tư 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm 

định giá Việt Nam số 12

BH: 27/4/2021

HL: 01/7/2021

42

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"

BH: 31/12/2020

HL: 01/7/2021

43
Thông tư 37/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành 02 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe

BH: 28/12/2020

HL: 01/7/2021

44
Thông tư 42/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy

BH: 31/12/2019

HL: 01/7/2021

45
Thông tư 38/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

BH: 30/11/2020

HL: 01/7/2021

46
Thông tư 33/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

BH: 30/11/2020

HL: 01/7/2021

47
Thông tư 36/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

BH: 30/11/2020

HL: 01/7/2021

48
Thông tư 34/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

BH: 30/11/2020

HL: 01/7/2021

49

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”

BH: 30/11/2020

HL: 01/7/2021

50

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”

BH: 06/11/2020

HL: 01/7/2021

51

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”

BH: 06/11/2020

HL: 01/7/2021

52

Thông tư 25/2020/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 cho nghiệp 

vụ di động hàng hải”

BH: 15/09/2020

HL: 01/7/2021

53

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”

BH: 03/09/2020

HL: 01/7/2021

54
Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"

BH: 20/8/2020

HL: 01/7/2021

55
Thông tư 15/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"

BH: 09/7/2020

HL: 01/7/2021

56
Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 

04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

BH: 19/5/2021

HL: 05/7/2021

57
Thông tư 02/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 

06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

BH: 19/5/2021

HL: 05/7/2021

58
Thông tư 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 

01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

BH: 19/5/2021

HL: 05/7/2021

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-04-2021-tt-byt-huong-dan-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-theo-dinh-suat-201513-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-04-2021-tt-byt-huong-dan-thanh-toan-chi-phi-kham-chua-benh-bhyt-theo-dinh-suat-201513-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-28-2021-tt-btc-tieu-chuan-tham-dinh-gia-viet-nam-so-12-201496-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-28-2021-tt-btc-tieu-chuan-tham-dinh-gia-viet-nam-so-12-201496-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
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-37-2020-2-quy-chuan-thiet-bi-phuc-vu-quan-ly-dao-tao-lai-xe-196377-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-37-2020-2-quy-chuan-thiet-bi-phuc-vu-quan-ly-dao-tao-lai-xe-196377-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-42-2019-tt-bldtbxh-quy-chuan-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-195206-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-42-2019-tt-bldtbxh-quy-chuan-an-toan-lao-dong-doi-voi-thang-may-195206-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-38-2020-tt-bct-quy-chuan-an-toan-voi-may-phat-dien-phong-no-su-dung-trong-mo-ham-lo-194952-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-38-2020-tt-bct-quy-chuan-an-toan-voi-may-phat-dien-phong-no-su-dung-trong-mo-ham-lo-194952-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-33-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-nang-luong-cao-dung-cho-lo-thien-194948-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-33-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-nang-luong-cao-dung-cho-lo-thien-194948-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-36-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-an-toan-dung-cho-mo-ham-lo-co-khi-no-194944-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-36-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-an-toan-dung-cho-mo-ham-lo-co-khi-no-194944-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-34-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-dung-cho-lo-thien-194939-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-34-2020-quy-chuan-thuoc-no-nhu-tuong-dung-cho-lo-thien-194939-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-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-34-2020-qc-thiet-bi-vo-tuyen-cu-ly-ngan-bang-tan-1-ghz-den-40-ghz-193630-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/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/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-25-2020-quy-chuan-dien-thoai-vhf-nghiep-vu-di-dong-hang-hai-190973-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-25-2020-quy-chuan-dien-thoai-vhf-nghiep-vu-di-dong-hang-hai-190973-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-25-2020-quy-chuan-dien-thoai-vhf-nghiep-vu-di-dong-hang-hai-190973-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/thong-tin/thong-tu-20-quy-chuan-thiet-bi-dien-thoai-vhf-190078-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2020-tt-btttt-quy-chuan-thiet-bi-thu-truyen-hinh-so-mat-dat-189438-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-17-2020-tt-btttt-quy-chuan-thiet-bi-thu-truyen-hinh-so-mat-dat-189438-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2020-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-pin-lithium-cho-thiet-bi-cam-tay-186453-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/thong-tu-15-2020-tt-btttt-quy-chuan-ky-thuat-pin-lithium-cho-thiet-bi-cam-tay-186453-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-03-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-202311-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-03-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu-202311-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-02-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-202310-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-02-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-202310-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-01-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-202308-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-01-2021-tt-bxd-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-quy-hoach-xay-dung-202308-d1.html
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59

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông 

tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH: 20/5/2021

HL: 05/7/2021

60

Thông tư 34/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 

tại Việt Nam

BH: 19/5/2021

HL: 05/7/2021

61

Thông tư 11/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn 

phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản 

lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng 

sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

BH: 21/5/2021

HL: 10/7/2021

62

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

BH: 27/5/2021

HL: 11/7/2021

63

Thông tư 07/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

BH: 27/5/2021

HL: 15/7/2021

64

Thông tư 38/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 21/2008/TT-

BTC ngày 04/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu 

phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

BH: 31/5/2021

HL: 15/7/2021

65

Thông tư 03/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong 

hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và 

quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

BH: 25/5/2021

HL: 15/7/2021

66

Thông tư 04/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban 

hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công 

tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai

BH: 29/5/2021

HL: 15/7/2021

67
Thông tư 02/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cách tính thời gian 

theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

BH: 25/5/2021

HL: 15/7/2021

68

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

BH: 03/6/2021

HL: 18/7/2021

69
Thông tư 42/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

BH: 04/6/2021

HL: 20/7/2021

70
Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

BH: 07/6/2021

HL: 25/7/2021

71
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập

BH: 21/6/2020

HL: 15/8/2021

72 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
BH: 01/8/2020

HL: 01/8/2021

https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2021-tt-bgddt-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-giai-quyet-to-cao-cua-bo-gddt-202647-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2021-tt-bgddt-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-giai-quyet-to-cao-cua-bo-gddt-202647-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2021-tt-bgddt-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-giai-quyet-to-cao-cua-bo-gddt-202647-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2021-tt-bgddt-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-giai-quyet-to-cao-cua-bo-gddt-202647-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-14-2021-tt-bgddt-ve-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-giai-quyet-to-cao-cua-bo-gddt-202647-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-34-2021-tt-btc-lap-du-toan-to-chuc-dai-hoi-the-thao-dong-nam-a-lan-thu-31-203149-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-34-2021-tt-btc-lap-du-toan-to-chuc-dai-hoi-the-thao-dong-nam-a-lan-thu-31-203149-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-34-2021-tt-btc-lap-du-toan-to-chuc-dai-hoi-the-thao-dong-nam-a-lan-thu-31-203149-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-34-2021-tt-btc-lap-du-toan-to-chuc-dai-hoi-the-thao-dong-nam-a-lan-thu-31-203149-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-11-2021-tt-bgtvt-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-203592-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-11-2021-tt-bgtvt-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-203592-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-11-2021-tt-bgtvt-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-203592-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-11-2021-tt-bgtvt-huong-dan-phuong-phap-dinh-gia-ket-cau-ha-tang-duong-sat-quoc-gia-203592-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/y-te/thong-tu-07-2021-tt-byt-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-y-te-huyen-thanh-pho-202771-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-07-2021-tt-byt-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-y-te-huyen-thanh-pho-202771-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-07-2021-tt-byt-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-y-te-huyen-thanh-pho-202771-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-38-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-21-2008-tt-btc-ve-thu-phi-duong-sat-quoc-gia-202952-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-38-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-21-2008-tt-btc-ve-thu-phi-duong-sat-quoc-gia-202952-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-38-2021-tt-btc-bai-bo-thong-tu-21-2008-tt-btc-ve-thu-phi-duong-sat-quoc-gia-202952-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-03-2021-tt-btp-sua-doi-thong-tu-08-2017-tt-btp-thong-tu-12-2018-tt-btp-203792-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-04-2021-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-thanh-lap-ban-do-tinh-gia-lai-203160-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-04-2021-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-thanh-lap-ban-do-tinh-gia-lai-203160-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-04-2021-tt-btnmt-danh-muc-dia-danh-thanh-lap-ban-do-tinh-gia-lai-203160-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-02-2021-tt-btp-thoi-gian-lam-viec-va-khoan-chi-vu-viec-tro-giup-phap-ly-203076-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-02-2021-tt-btp-thoi-gian-lam-viec-va-khoan-chi-vu-viec-tro-giup-phap-ly-203076-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-01-2021-tt-bldtbxh-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan-203138-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-42-2021-tt-btc-dieu-le-va-hoat-dong-cua-cong-ty-tnhh-mtv-mua-ban-no-viet-nam-203554-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/thong-tu-42-2021-tt-btc-dieu-le-va-hoat-dong-cua-cong-ty-tnhh-mtv-mua-ban-no-viet-nam-203554-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-02-2021-tt-bnnptnt-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-203282-d1.html
https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/thong-tu-02-2021-tt-bnnptnt-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-phong-chong-thien-tai-203282-d1.html
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73 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
BH: 10/6/2020

HL: 15/8/2021

74
Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi

BH: 06/7/2020

HL: 20/8/2021

75
Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công 

nghệ quốc gia đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BH: 18/6/2021

HL: 02/8/2021

76

Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

BH: 21/6/2021

HL: 10/8/2021

77
Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 

và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh .

BH: 01/6/2021

HL: 01/8/2021

78
Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và 

xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 

BH: 11/6/2021

HL: 01/8/2021

79

Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường 

xuyên, nâng bậc lương trước hạn, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động

BH: 29/6/2021

HL: 15/8/2021

80

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương 

pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 

giao dịch liên kết 

BH: 18/6/2021

HL: 03/8/2021

81
Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

BH: 24/6/2021

HL: 08/8/2021

82

Thông tư 08/2021/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối 

(Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BH: 03/8/2021

HL: 04/8/2021

83
Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, 

phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt

BH: 18/6/2021

HL:05/8/2021

84
Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh

BH: 01/6/2021

HL: 01/8/2021

85
Thông tư 43/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông 

tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT

BH: 11/6/2021

HL: 01/8/2021

86

Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng 

khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành

BH: 12/7/2021

HL: 27/8/2021

87
Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu 

hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

BH: 16/6/2021

HL: 01/8/2021

88
Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và 

quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông

BH: 19/6/2021

HL: 05/8/2021

89

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành

BH: 07/7/2021

HL: 22/8/2021

90

Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân 

và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ Tài 

chính ban hành

BH: 01/6/2021

HL: 01/8/2021

91

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường và quản 

lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành

BH: 30/6/2021

HL: 16/8/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2021-ND-CP-hoat-dong-cung-ung-dich-vu-thong-tin-tin-dung-477450.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-66-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-66-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Phong-chong-thien-tai-480504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-06-2021-TT-BKHCN-huong-dan-quan-ly-Chuong-trinh-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-den-2030-483424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-06-2021-TT-BKHCN-huong-dan-quan-ly-Chuong-trinh-doi-moi-cong-nghe-quoc-gia-den-2030-483424.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-59-2012-ND-CP-478687.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-59-2012-ND-CP-478687.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-04-2021-TT-BTP-huong-dan-Nghi-dinh-59-2012-ND-CP-478687.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2%2f2021%2fTT-BNV&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2%2f2021%2fTT-BNV&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BNV-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BNV-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-03-2021-TT-BNV-sua-doi-che-do-nang-bac-luong-thuong-xuyen-doi-voi-can-bo-cong-chuc-479530.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=45%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-08-2021-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-483432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-08-2021-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-483432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-08-2021-TT-BNNPTNT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-muoi-thuc-pham-483432.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-58-2021-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-158-2020-ND-CP-481364.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-58-2021-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-158-2020-ND-CP-481364.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Thong-tu-58-2021-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-158-2020-ND-CP-481364.aspx
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-186148-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-thong/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-186148-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-65-2020-tt-bca-quyen-han-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-canh-sat-giao-thong-186143-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-65-2020-tt-bca-quyen-han-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-canh-sat-giao-thong-186143-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-05-2021-TT-BLDTBXH-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-481041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-05-2021-TT-BLDTBXH-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-481041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-05-2021-TT-BLDTBXH-quy-che-tuyen-sinh-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-481041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-40-2021-TT-BTC-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-477635.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-10-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-481294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-10-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-481294.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-10-2021-TT-BTNMT-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-481294.aspx
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92
Thông tư số 73/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiêu, giấy 

thông hành và các biểu mẫu liên quan

BH: 29/6/2021

HL: 14/8/2021

93
Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

tiến sĩ

BH: 28/6/2021

HL: 15/8/2021

94

Thông tư 13/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của BT BYT ban hành danh mục tỉ lệ điều kiện 

thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế

BH: 22/6/2021

HL: 10/8/2021

95

Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc 

thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự do Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao ban hành

BH: 06/8/2021

HL: 06/8/2021

96

Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2021 về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế 

quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù của cơ quan quản lý hành chính nhà 

nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

BH: 05/8/2021

HL: 05/8/2021

97

Quyết định 3695/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 

1654/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BH: 03/8/2021

HL: 03/8/2021

98

Quyết định 3671/QĐ-BYT năm 2021 về Danh sách tỉnh, thành phố thuộc các 

vùng theo tỷ số giới tính khi sinh sử dụng để xây dựng Đề án Kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BH: 02/8/2021

HL: 02/8/2021

99

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập 

trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế 

người và phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

BH: 29/7/2021

HL: 12/8/2021

100

Quyết định 2551/QĐ-BGDĐT năm 2021 về khung kế hoạch thời gian năm học 

2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

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

BH: 04/8/2021

HL: 04/8/2021

101

Thông tư số 09/TT-BYT ngày 30/6/2021 quy định quy trình, thời điểm, số lần xét 

nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; chăm sóc, điều trị đối với phụ nữ nhiễm HIV 

trong thời kỳ mang thai, khi sinh con, cho con bú và các biện pháp giảm lây nhiễm 

từ mẹ sang con

BH: 30/6/2021

HL: 15/8/2021

102
Quyết định số 21/2021/TTg ngày 21/6/2021 của TTg quy định về thành phần, 

nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

BH: 21/6/2021

HL: 08/8/2021

103

Quyết định số 22/2021/TTg ngày 02/7/2021 của TTg tiêu chí phân loại doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp 

xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

BH: 02/7/2021

HL: 19/8/2021

104

Quyết định số 21/2021/TTg ngày 07/7/2021 của TTg quy định về việc thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19

BH: 07/7/2021

HL:07/7/2021

105 Nghị quyết 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
BH: 28/7/2020

HL: 11/9/2021

106
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 167/2017/NĐ-

CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

BH: 15/7/2021

HL: 01/9/2021

107
Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ban hành ngày 15/07/2021 của Chính phủ về cải 

tạo, xây dựng lại nhà chung cư .

BH: 15/7/2021

HL: 01/9/2021

108

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

181/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo

BH: 15/7/2021

HL: 15/9/2021

https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-73-2021-tt-bca-quy-dinh-mau-ho-chieu-giay-thong-hanh-va-cac-bieu-mau-lien-quan-204727-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/thong-tu-73-2021-tt-bca-quy-dinh-mau-ho-chieu-giay-thong-hanh-va-cac-bieu-mau-lien-quan-204727-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-35-2016-dieu-kien-thanh-toan-dich-vu-ky-thuat-y-te-185325-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-35-2016-dieu-kien-thanh-toan-dich-vu-ky-thuat-y-te-185325-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-35-2016-dieu-kien-thanh-toan-dich-vu-ky-thuat-y-te-185325-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-13-2020-tt-byt-sua-doi-thong-tu-35-2016-dieu-kien-thanh-toan-dich-vu-ky-thuat-y-te-185325-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Chi-thi-07-CT-VKSTC-2021-tang-cuong-khang-nghi-phuc-tham-giam-doc-tham-vu-an-hanh-chinh-484153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Chi-thi-07-CT-VKSTC-2021-tang-cuong-khang-nghi-phuc-tham-giam-doc-tham-vu-an-hanh-chinh-484153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Chi-thi-07-CT-VKSTC-2021-tang-cuong-khang-nghi-phuc-tham-giam-doc-tham-vu-an-hanh-chinh-484153.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-21-CT-TTg-2021-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-va-doi-moi-co-che-quan-ly-tai-chinh-483681.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-21-CT-TTg-2021-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-va-doi-moi-co-che-quan-ly-tai-chinh-483681.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Chi-thi-21-CT-TTg-2021-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-va-doi-moi-co-che-quan-ly-tai-chinh-483681.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3695-QD-BYT-2021-bo-sung-Quyet-dinh-1654-QD-BYT-483383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3695-QD-BYT-2021-bo-sung-Quyet-dinh-1654-QD-BYT-483383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3695-QD-BYT-2021-bo-sung-Quyet-dinh-1654-QD-BYT-483383.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3671-QD-BYT-2021-Danh-sach-tinh-thanh-pho-thuoc-cac-vung-theo-ty-so-gioi-tinh-khi-sinh-483229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3671-QD-BYT-2021-Danh-sach-tinh-thanh-pho-thuoc-cac-vung-theo-ty-so-gioi-tinh-khi-sinh-483229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-3671-QD-BYT-2021-Danh-sach-tinh-thanh-pho-thuoc-cac-vung-theo-ty-so-gioi-tinh-khi-sinh-483229.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-19-2021-QD-UBND-khu-vuc-bao-ve-khu-vuc-cam-tap-trung-dong-nguoi-Da-Nang-483560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-19-2021-QD-UBND-khu-vuc-bao-ve-khu-vuc-cam-tap-trung-dong-nguoi-Da-Nang-483560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-19-2021-QD-UBND-khu-vuc-bao-ve-khu-vuc-cam-tap-trung-dong-nguoi-Da-Nang-483560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh-2551-QD-BGDDT-2021-khung-ke-hoach-thoi-gian-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022-483549.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-30-2021-QH15-ky-hop-thu-nhat-Quoc-hoi-khoa-XV-483161.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203704
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203704
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109
Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ 

ưu đãi đối với người có công với cách mạng

BH: 24/7/2020

HL: 15/9/2021

110
Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ban hành ngày 28/07/2021 của Chính phủ quy định 

tiêu chí phân loại cảng biển

BH: 28/7/2020

HL: 10/9/2021

111 Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
BH: 28/7/2020

HL: 10/9/2021

112
 Thông tư 04/2021/TT-BCT của Bộ Công thương quy định về thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò.

BH: 16/7/2021

HL: 01/9/2021

113
Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do 

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BH: 02/8/2021

HL: 22/9/2021

114

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban 

hành sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

29/12/2015 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của uật Bảo hiểm xã 

hội bắt buộc

BH: 07/7/2021

HL: 01/9/2021

115
Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ 

chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BH: 02/8/2021

HL: 17/9/2021

116
Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đất đai

BH: 30/6/2021

HL: 01/9/2021

117
Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BH: 06/8/2021

HL: 22/9/2021

118

Thông tư 13/2021/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Ngân hàng NN Việt Nam ban hành  

Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

BH: 23/8/2021

HL: 01/9/2021

119

Thông tư 15/2021/TT-BGTVT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 

hành

BH: 30/7/2021

HL: 15/9/2021

120
Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá 

học sinh THCS-THPT

BH: 20/7/2021

HL: 05/9/2021

121

Thông tư 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm 

định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 

đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

BH: 12/7/2021

HL: 01/9/2021

122

Thông tư 61/2021/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành

BH: 26/7/2021

HL: 09/9/2021

123
Thông tư 62/2021/TT-BTC về Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Mua bán nợ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BH: 29/7/2021

HL: 15/9/2021

124

Thông tư 63/2021/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với 

thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập 

trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh 

do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BH: 29/7/2021

HL: 13/9/2021

125

Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành

BH: 29/7/2021

HL: 15/9/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-75-2021-ND-CP-muc-huong-tro-cap-phu-cap-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-478188.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-75-2021-ND-CP-muc-huong-tro-cap-phu-cap-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-478188.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BCT-thoi-gio-nghi-ngoi-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-cac-cong-viec-trong-ham-lo-481772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2021-TT-BCT-thoi-gio-nghi-ngoi-doi-voi-nguoi-lao-dong-lam-cac-cong-viec-trong-ham-lo-481772.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2021-TT-BCT-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-an-toan-dien-483505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-05-2021-TT-BCT-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-noi-dung-ve-an-toan-dien-483505.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-08-2021-TT-BXD-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-lap-quy-che-quan-ly-kien-truc-483401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-08-2021-TT-BXD-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-chi-phi-lap-quy-che-quan-ly-kien-truc-483401.aspx
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-btnmt-206324-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-btnmt-206324-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-11-2021-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-483793.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Thong-tu-11-2021-TT-BTNMT-Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-lap-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-483793.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2021-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-208194-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2021-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-208194-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-13-2021-tt-nhnn-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-208194-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2021-TT-BGTVT-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-Uy-ban-tinh-483381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2021-TT-BGTVT-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-Uy-ban-tinh-483381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2021-TT-BGTVT-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-Uy-ban-tinh-483381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2021-TT-BGTVT-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-Uy-ban-tinh-483381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-15-2021-TT-BGTVT-chuc-nang-co-quan-chuyen-mon-ve-giao-thong-thuoc-Uy-ban-tinh-483381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2021-TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2022-476905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2021-TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2022-476905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-61-2021-TT-BTC-huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2022-476905.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-62-2021-TT-BTC-Quy-che-tai-chinh-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-483433.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-62-2021-TT-BTC-Quy-che-tai-chinh-Cong-ty-trach-nhiem-huu-han-Mua-ban-no-Viet-Nam-483433.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-63-2021-TT-BTC-chi-tham-dinh-ho-so-huong-mien-tru-doi-voi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-483436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-63-2021-TT-BTC-chi-tham-dinh-ho-so-huong-mien-tru-doi-voi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-483436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-63-2021-TT-BTC-chi-tham-dinh-ho-so-huong-mien-tru-doi-voi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-483436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-63-2021-TT-BTC-chi-tham-dinh-ho-so-huong-mien-tru-doi-voi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-483436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-63-2021-TT-BTC-chi-tham-dinh-ho-so-huong-mien-tru-doi-voi-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-483436.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2021-TT-BTC-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-483326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2021-TT-BTC-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-483326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2021-TT-BTC-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-483326.aspx
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126
Thông tư số 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

BH: 05/8/2021

HL: 19/9/2021

127

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của TTg quy định quy trình rà 

soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác nhận hộ làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

BH: 16/7/2021

HL: 01/9/2021

128

Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, 

lâm nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu 

biểu báo cáo

BH: 18/7/2021

HL: 01/9/2021

129

Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của quy định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn

BH: 12/8/2021

HL: 27/9/2021
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-65-2021-TT-BTC-quan-ly-su-dung-va-quyet-toan-kinh-phi-bao-duong-sua-chua-tai-san-cong-483326.aspx
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