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STT Trích yếu nội dung
Ngày ban hành;

Ngày hiệu lực

1

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

BH: 24/9/2021

HL:  15/10/2021

2
Nghị quyết 21/2021/QH15 của Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

BH: 28/7/2021

HL:  01/10/2021

3

Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

đào tạo.

BH: 27/8/2021

HL:  15/10/2021

4
Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

BH: 26/8/2021

HL:  15/10/2021

5
Quyết định 26/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh 

vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

BH: 12/8/2021

HL:  01/10/2021

6

Thông tư 07/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về 

quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về 

đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

BH: 12/10/2020

HL:  01/10/2021

7

Thông tư 10/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và 

biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 

44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

BH: 25/8/2021

HL:  15/10/2021

8
Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

BH: 31/8/2021

HL:  15/10/2021

9
Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức xây 

dựng

BH: 31/8/2021

HL:  15/10/2021

10
Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

BH: 31/8/2021

HL:  15/10/2021

11

Thông tư 04/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy 

định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; 

cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

BH: 13/8/2021

HL:  01/10/2021

12

Thông tư 5/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

BH: 12/8/2021

HL:  01/10/2021

13

Thông tư 09/2021/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 

số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và 

quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

BH: 16/8/2021

HL: 01/10/2021

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2021

(Kèm theo Công văn số          /STC-GCSDN ngày     tháng 10 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-116-nq-cp-2021-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-vi-covid-19-209956-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-116-nq-cp-2021-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-vi-covid-19-209956-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-quyet-116-nq-cp-2021-ho-tro-nguoi-lao-dong-nguoi-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-vi-covid-19-209956-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-quyet-21-2021-qh15-ve-bo-nhiem-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-207319-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-quyet-21-2021-qh15-ve-bo-nhiem-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-207319-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-ve-co-che-thu-quan-ly-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-208409-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-ve-co-che-thu-quan-ly-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-208409-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-ve-co-che-thu-quan-ly-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-208409-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-ve-co-che-thu-quan-ly-va-chinh-sach-mien-giam-hoc-phi-208409-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-208340-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/nghi-dinh-80-2021-nd-cp-208340-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/quyet-dinh-26-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-207608-d1.html
https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/quyet-dinh-26-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-207608-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2020-dinh-muc-dao-tao-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-192335-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2020-dinh-muc-dao-tao-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-192335-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-07-2020-dinh-muc-dao-tao-linh-vuc-giao-duc-nghe-nghiep-192335-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-10-2021-tt-bxd-208318-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-10-2021-tt-bxd-208318-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-10-2021-tt-bxd-208318-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-11-2021-tt-bxd-208906-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-11-2021-tt-bxd-208906-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-12-2021-tt-bxd-208840-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-12-2021-tt-bxd-208840-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-13-2021-tt-bxd-208825-d1.html
https://luatvietnam.vn/xay-dung/thong-tu-13-2021-tt-bxd-208825-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-04-2021-tt-btttt-207881-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-04-2021-tt-btttt-207881-d1.html
https://luatvietnam.vn/thong-tin/quyet-dinh-04-2021-tt-btttt-207881-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-5-2021-tt-bnv-207453-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-5-2021-tt-bnv-207453-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/thong-tu-5-2021-tt-bnv-207453-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-bxd-bo-xay-dung-207720-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-bxd-bo-xay-dung-207720-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-bxd-bo-xay-dung-207720-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-bxd-bo-xay-dung-207720-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2021-tt-bxd-bo-xay-dung-207720-d1.html
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14

Thông tư 11/2021/TT-NHNN của Ngân  hàng Nhà nước quy định về phân loại tài 

sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH: 30/7/2021

HL: 01/10/2021

15

Thông tư 12/2021/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước quy định về tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ 

tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 

phát hành trong nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH: 30/7/2021

HL: 27/10/2021

16

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn 

phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và 

trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương 

pháp ICP-MS

BH: 17/8/2021

HL: 05/10/2021

17

Thông tư 13/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường 

sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệ

BH: 26/7/2021

HL: 01/10/2021

18
Thông tư  số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

BH: 12/8/2021

HL: 01/10/2021

19
Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 

độ Thạc sĩ

BH: 30/8/2021

HL: 15/10/2021

20

Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho 

Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 9 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH: 08/9/2021

HL: 24/10/2021

21

Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn 

triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo 

dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ 

sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo giai đoạn 2019 - 2030

BH: 08/9/2021

HL: 24/10/2021

22

Thông tư 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BH: 29/7/2021

HL: 01/10/2021

23
Thông tư 69/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí 

chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông

BH: 11/8/2021

HL: 01/10/2021

24
Thông tư 70/2021/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 

dụng phí sử dụng đường bộ

BH: 12/8/2021

HL: 01/10/2021

25

Thông tư 74/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

BH: 27/8/2021

HL: 12/10/2021

26

Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định về chế độ nghỉ của quân nhân 

chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng .

BH: 23/8/2021

HL: 10/10/2021

27
Thông tư 15/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám 

định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BH: 31/8/2021

HL: 15/10/2021

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2021-TT-NHNN-su-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-483459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2021-TT-NHNN-su-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-483459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2021-TT-NHNN-su-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-483459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-11-2021-TT-NHNN-su-dung-du-phong-de-xu-ly-rui-ro-hoat-dong-cua-to-chuc-tin-dung-483459.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2021-TT-NHNN-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-ky-phieu-tin-phieu-483045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2021-TT-NHNN-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-ky-phieu-tin-phieu-483045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2021-TT-NHNN-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-ky-phieu-tin-phieu-483045.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-12-2021-TT-NHNN-chi-nhanh-ngan-hang-nuoc-ngoai-mua-ban-ky-phieu-tin-phieu-483045.aspx
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-12-2021-tt-btnmt-207678-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-12-2021-tt-btnmt-207678-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-12-2021-tt-btnmt-207678-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-12-2021-tt-btnmt-207678-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/thong-tu-12-2021-tt-btnmt-207678-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-23-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-208649-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-23-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-208649-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-24-2021-tt-bgddt-209226-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-24-2021-tt-bgddt-209226-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-24-2021-tt-bgddt-209226-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-24-2021-tt-bgddt-209226-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-25-2021-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao-209718-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-64-2021-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-phuc-vu-ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep-nho-va-vua-483328.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-64-2021-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-phuc-vu-ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep-nho-va-vua-483328.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-64-2021-TT-BTC-quyet-toan-kinh-phi-phuc-vu-ho-tro-phap-ly-doanh-nghiep-nho-va-vua-483328.aspx
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28
Thông tư 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy 

định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

BH: 31/8/2021

HL: 15/10/2021

29
Thông tư 13/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định 

việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

BH: 26/8/2021

HL: 21/10/2021

30
Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

BH: 06/7/2021

HL: 27/10/2021

31

Thông tư số 11/2021/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước về phân loại tài sản có, 

mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử 

lý rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài

BH: 30/7/2021

HL: 01/10/2021

32
Thông tư 08/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 

cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

BH: 06/7/2021

HL: 27/10/2021

33

Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục máy 

móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, 

vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

BH: 17/8/2021

HL: 02/10/2021

34

Thông tư 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực 

hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 

28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

BH: 19/8/2021

HL: 04/10/2021

35

Thông tư 17/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực 

đường sắt

BH: 25/8/2021

HL: 15/10/2021

36

Thông tư 72/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc 

Nhà nước

BH: 17/8/2021

HL: 15/10/2021

37

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Chính sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 97/2018/NQ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

BH: 16/8/2021

HL: 01/10/2021

38

Quyết định số 1648/QĐ-BTVT ngày 09/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

BH: 09/9/2021

HL: 01/10/2021

39

Quyết định số 1648/QĐ-BTVT ngày 07/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

BH: 07/9/2021

HL: 01/10/2021

39

Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư 

liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn 

nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã

BH: 25/8/2021

HL: 11/10/2021
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