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DANH MỤC 

Luật, Nghị quyết của Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 
Các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai  

 

(Kèm theo BC số:      /BC-SKH ngày       tháng      năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai ) 
 

  
 

Số ký hiệu 

Ngày,  
 

Trích yếu 

 
Ghi 

chú 
ST tháng, 

T năm ban 
 hành 

I. LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10  

1 66/2020/QH14 11/11/2020 Luật Biên phòng Việt Nam  

2 67/2020/QH14 13/11/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính  

3 68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú  

4 69/2020/QH14 13/11/2020 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  

5 70/2020/QH14 13/11/2020 Luật Thoả thuận quốc tế  

6 71/2020/QH14 16/11/2020 
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) 

7 72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ môi trường  

8 73/2021/QH14 30/3/2021 Luật Phòng, chống ma túy  

II PHÁP LỆNH    

1 02/2020/UBTV 

QH14  

09/12/2020. 

 

Pháp lệnh ưu đãi  người có công với cách mạng   

III. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10,11 

1 124/2020/QH14 11/11/2020 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  

2 132/2020/QH14 17/11/2020 
Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc  

phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế 

3 133/2020/QH14 17/11/2020 
Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -  

2026 

4 134/2020/QH14 17/11/2020 
Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ  

khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII 

5 135/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV  

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=200444
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
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6 161/2021/QH14 08/4/2021 Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, 

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 

Kiểm toán nhà nước 

 

III. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

1 97/2020/NĐ-CP 26/8/2020 Về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển  

 
   bằng đường hàng không  

2 98/2020/NĐ-CP 26/8/2020 
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,  

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

3 99/2020/NĐ-CP 26/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí  

4 100/2020/NĐ-CP 28/8/2020 Về kinh doanh hàng miễn thuế  

5 101/2020/NĐ-CP 28/8/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ  

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ 

6 102/2020/NĐ-CP 01/9/2020 Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam  

7 104/2020/NĐ-CP 04/9/2020 
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy  

định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức 

8 105/2020/NĐ-CP 08/9/2020 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non  

9 106/2020/NĐ-CP 10/9/2020 Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập  

 

10 

 

107/2020/NĐ-CP 

 

14/9/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của  

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

 

11 
 

108/2020/NĐ-CP 
 

14/9/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của  

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

12 109/2020/NĐ-CP 15/9/2020 Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. 
 

13 110/2020/NĐ-CP 15/9/2020 
Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc  

gia, quốc tế 

 
14 

 
111/2020/NĐ-CP 

 
18/9/2020 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp  

định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai 

đoạn 2020 - 2022 

15 112/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức  

   Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế  

thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203170
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203170
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16 114/2020/NĐ-CP 25/9/2020 và tổ chức khác 

17 115/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  



4  

3 

18 116/2020/NĐ-CP 25/9/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm  

19 117/2020/NĐ-CP 28/9/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế  

 

20 

 

118/2020/NĐ-CP 

 

02/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của  

Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di chuyển và sản phẩm của 

sinh vật biến đổi gen 

21 119/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản  

22 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập  

 
23 

 
121/2020/NĐ-CP 

 
09/10/2020 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của  

Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh 
nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 

3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

 

24 

 

122/2020/NĐ-CP 

 

15/10/2020 

Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng  

đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử 

dụng hóa đơn của doanh nghiệp 

25 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ  

26 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại  

27 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn  

28 126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế  

29 128/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan  

30 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  

31 131/2020/NĐ-CP 02/11/2020 Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

32 132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết  

33 133/2020/NĐ-CP 09/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự  

 
34 

 
134/2020/NĐ-CP 

 
15/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của  

Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng 

35 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu  

36 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa  
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4 

   đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  

37 137/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Về quản lý, sử dụng pháo  

38 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức  

39 139/2020/NĐ-CP 27/11/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của  

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 

 

 
40 

 

 
140/2020/NĐ-CP 

 

 
30/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của  

Chính phủ về chuyển 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 thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ- 
CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản 
lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

41 141/2020/NĐ-CP 08/12/2020 Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số  

42 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 
Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng  

lượng nguyên tử 

 
43 

 
143/2020/NĐ-CP 

 
10/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của  

Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

44 144/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn  

45 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động  

và quan hệ lao động 

 

46 
 

146/2020/NĐ-CP 
 

18/12/2020 
Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ  

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 

của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

47 147/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương  

48 148/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai  

49 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  

50 152/2020/NĐ-CP 30/12/2020 
Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao  

động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 

51 153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và  



6  

5 

   chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế  

52 154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính  

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

53 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán  

54 156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán  

55 157/2020/NĐ-CP 31/12/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của  

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp 

56 158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh  

57 159/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp  

58 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp  

 

59 
 

02/2021/NĐ-CP 
 

07/01/2021 
Quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu,  

trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát 

hải quan 

60 03/2021/NĐ-CP 15/01/2021 Về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  

61 04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  

62 05/2021/NĐ-CP 25/01/2021 Về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay  

63 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công  

trình xây dựng 

64 07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025  

65 08/2021/NĐ-CP 28/01/2021 Quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa  

66 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng  

67 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng  

68  

12/2021/NĐ-CP 

 

24/02/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá 

 

69 
13/2021/NĐ-CP 01/03/2021 

Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính 
sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 

 

70 14/2021/NĐ-CP 01/03/2021 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi  

71 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng  

72 
16/2021/NĐ-CP 03/03/2021 

Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án 

 

73 17/2021/NĐ-CP 09/03/2021 Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện  

74   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202604
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202662
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202663
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202710
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202710
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202710
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202710
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202734
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202734
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202734
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202733
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202756
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202743
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202743
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202743
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202775
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202806
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18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu 

75  

19/2021/NĐ-CP 

 

15/03/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ Quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03 

tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

 

76 20/2021/NĐ-CP 15/03/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội  

77 21/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ  

78 22/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Về khu kinh tế - quốc phòng  

79 
23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

 

80 
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 

Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập 

 

81 
25/2021/NĐ-CP 24/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân 

 

82  
26/2021/NĐ-CP 

25/03/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử 

dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản 

xuất, xây dựng kinh tế 

 

83 27/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp  

84 28/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

85 
29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 

Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư 

 

86 22/2021/NĐ-CP 19/03/2021 Về khu kinh tế - quốc phòng  

87 
23/2021/NĐ-CP 19/03/2021 

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ 
việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

 

88 
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 

Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông 
công lập 

 

89 
25/2021/NĐ-CP 24/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân 

 

90  
26/2021/NĐ-CP 

 
25/03/2021 

Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 

của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử 

dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản 

xuất, xây dựng kinh tế 

 

91 27/2021/NĐ-CP 25/03/2021 Về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp  

92 28/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202806
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202806
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202806
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202806
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202811
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202835
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202833
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202933
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202929
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202930
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202930
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202833
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202884
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202933
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202929
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93 
29/2021/NĐ-CP 26/03/2021 

Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư 

 

94  

55/2021/NĐ-CP 
 

24/05/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 
năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường 

 

95  

57/2021/NĐ-CP 

 

04/06/2021 

Bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 

 

96 58/2021/NĐ-CP 10/06/2021 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng  

97 60/2021/NĐ-CP 21/06/2021 Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  

98 62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú  

99 
63/2021/NĐ-CP 30/06/2021 

Quy định chi tiết thi hành 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) 

 

100  

64/2021/NĐ-CP 

 

30/06/2021 
Về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan 

ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức 

 

101 
65/2021/NĐ-CP 30/06/2021 

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và 
công tác thỏa thuận quốc tế 

 

102 
66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

 

103 
67/2021/NĐ-CP 15/07/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

 

104 69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư  

105 
70/2021/NĐ-CP 20/07/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

 

106 
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 

Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách 
mạng 

 

107 77/2021/NĐ-CP 01/8/2021 Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo  

108 78/2021/NĐ-CP 01/8/2021 Thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai  

IV NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ   

1  
06/NQ-CP 

 
21/01/2021 

Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 

tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị 

 

2 28/NQ-CP 03/03/2021 Ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202930
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202930
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203387
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203429
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203460
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=203729
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=202742
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3 
50/NQ-CP 20/05/2021 

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

4 
68/NQ-CP 01/07/2021 

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

do đại dịch COVID-19 

 

5 76/NQ-CP 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030  

V. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1 23/2020/QĐ-TTg 14/8/2020 
Quy định việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần  

thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 

 

2 

 

24/2020/QĐ-TTg 

 

17/8/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của  

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục 

Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

3 

 

26/2020/QĐ-TTg 

 

14/9/2020 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm  

2020 của ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 

4 27/2020/QĐ-TTg 21/9/2020 Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan  

5 28/2020/QĐ-TTg 24/9/2020 Ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất  

6 30/2020/QĐ-TTg 28/9/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc  

hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 

 

7 
 

31/2020/QĐ-TTg 
 

29/9/2020 
Sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính  

phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

 

8 
 

32/2020/QĐ-TTg 
 

19/10/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ  

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

9 33/2020/QĐ-TTg 12/11/2020 
Về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai  

đoạn 2021 - 2025 

10 34/2020/QĐ-TTg 26/11/2020 Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam  

11 38/2020/QĐ-TTg 30/12/2020 
Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công  

nghệ cao được khuyến khích phát triển 

12 39/2020/QĐ-TTg 31/12/2020 về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025.  

13 01/2021/QĐ-TTg 05/01/2021 Ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam  

14 02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của  

Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo 

15 03/2021/QĐ-TTg 25/01/2021 
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm  

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199001
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199001
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=199001
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2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 

16 30/CT-TTg 27/7/2020 
Về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm  

nhìn đến năm 2050 

17 31/CT-TTg 29/7/2020 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  

18 32/CT-TTg 05/8/2020 Về việc Tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (2008 - 2020)  

19 33/CT-TTg 20/8/2020 Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa  

20 34/CT-TTg 28/8/2020 
Về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước  

an toàn, liên tục 

21 35/CT-TTg 07/9/2020 Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử  

22 37/CT-TTg 29/9/2020 Về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa  

23 38/CT-TTg 29/9/2020 
Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác,  

chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản 

24 39/CT-TTg 07/10/2020 
Đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức 
điện tử không dừng 

 

25 40/CT-TTg 02/11/2020 Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản  

26 41/CT-TTg 01/12/2020 Về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn  

27 42/CT-TTg 08/12/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại  

28 43/CT-TTg 11/12/2020 
Về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả 
thi hành pháp luật 

 

29 44/CT-TTg 21/12/2020 
Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành 
mạnh, an toàn, tiết kiệm 

 

30 45/CT-TTg 31/12/2020 
Về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ 
đầu năm 2021 

 

31 01/CT-TTg 05/01/2021 Về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

32 02/CT-TTg 14/01/2021 
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2021 - 2026 

 

33 03/CT-TTg 18/01/2021 Về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí  

34 04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia  

35  

08/2021/QĐ-TTg 

 

11/03/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách 
xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ 

 

36 10/2021/QĐ-TTg 16/03/2021 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao  

37 
11/2021/QĐ-TTg 17/03/2021 

Về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn 
vị hành chính nhà nước 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202601
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202815
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38  
14/2021/QĐ-TTg 

 
26/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển 

nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn 

trừ tại Việt Nam 

 

39 17/2021/QĐ-TTg 31/03/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp  

40 18/2021/QĐ-TTg 22/04/2021 Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai  

41 
21/2021/QĐ-TTg 21/06/2021 

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 
giáo dục pháp luật 

 

42 
22/2021/QĐ-TTg 02/07/2021 

Về 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 

 

43 
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 

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 

 

44  

24/2021/QĐ-TTg 

 

16/07/2021 
Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 - 2025 

 

45 25/2021/QĐ-TTg 22/07/2021 Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

46 
1260/QĐ-TTg 19/07/2021 

Phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” 

 

47 05/CT-TTg 28/01/2021 Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  

48  

07/CT-TTg 

 

15/3/2021 

Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất 

liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và 

nâng cao đời sống nhân dân 

 

49 
09/CT-TTg 31/3/2021 

Về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, 
thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025 

 

50 
10/CT-TTg 31/3/2021 

Về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du 

lịch trong tình hình mới 

 

51  

12/CT-TTg 

 

12/5/2021 
Về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong 

hoạt động báo chí, truyền thông 

 

52 
13/CT-TTg 23/5/2021 

Về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công tr ung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 

 

53 
14/CT-TTg 25/5/2021 

Về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030  

54 
16/CT-TTg 14/6/2021 

Về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của 
công nhân lao động 

 

55 
20/CT-TTg 23/7/2021 

Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm  

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202981
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203152
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203424
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203424
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203559
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2022 

VI. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 18/CT-TTg 09/7/2021 
Về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực 
cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai 
cấp xã 

1 
 

19/CT-TTg 

 

16/7/2021 

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 

và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

2 61/2020/TT-BTC 22/06/2020 
Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê 
duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân 

 

3 74/2020/TT-BCA 01/07/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam tại cửa khẩu  

 

4 

 

14/2020/TT-BTTTT 

 

08/07/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ 

viễn thông công ích đến năm 2020 

 

5 64/2020/TT-BTC 08/07/2020 Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế  

6 02/2020/TT-BNV 14/07/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ 

 

7 03/2020/TT-BNV 21/07/2020 
Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố 
cáo là cán bộ, công chức, viên chức 

 

8 04/2021/TT-BTC 15/01/2021 
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 
năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới 

 

9  
05/2021/TT-BTC 

 
20/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, 

hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 

 

10 06/2021/TT-BTC 22/01/2021 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

 

11 09/2021/TT-BTC 25/01/2021 Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán  

12 10/2021/TT-BTC 26/01/2021 Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế  

13 
01/2021/TT-

BGTVT 
27/01/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông 
tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200649
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200651
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200651
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200650
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200650
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=202685
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14  
 

12/2021/TT-BQP 

 
 

28/01/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT -BQP ngày 30 tháng 10 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương 

ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ 

bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối 

với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 

 

15 01/2021/TT-BTP 2/2021 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng  

16 
 

02/2021/TT-
BGTVT 

 

04/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT -BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

 

17 03/2021/TT-
BGTVT 

08/02/2021 Quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia  

18 12/2021/TT-BTC 08/02/2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt  

19 14/2021/TT-BTC 18/02/2021 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng 
hóa, phương tiện vận tải quá cảnh 

 

20  
17/2021/TT-BTC 

 
26/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; 

phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

 

21  
 

 
05/2021/TT-

BGTVT 

 
 

 
01/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 
chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức 

danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và 

cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt 

 

22 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và 
cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 

 

23 
 

18/2021/TT-BTC 

 

11/03/2021 

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng 

nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự 

 

24 
 

05/2021/TT-
BGDĐT 

 

12/03/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban 
hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202786
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202869
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202671
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25 01/2021/TT-
BKHĐT 

16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  

26 01/2021/TT- 
BNNPTNT 

18/03/2021 
Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

27 19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  

28 02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng 

 

29 12/2021/TT-BTC 08/02/2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt  

30 14/2021/TT-BTC 18/02/2021 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng 

hóa, phương tiện vận tải quá cảnh 

 

31  
17/2021/TT-BTC 

 
26/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; 

phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

 

32  
05/2021/TT-

BGTVT 

 
01/03/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các 

chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức 

danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và 

cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 24/2020/TT-BGTVT ngày 

13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định 

về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt 

 

33 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và 
cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 

 

34 
 

18/2021/TT-BTC 

 

11/03/2021 

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 

dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng 

nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự 

 

35 
 

05/2021/TT-
BGDĐT 

 

12/03/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban 
hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

36 01/2021/TT-
BKHĐT 

16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp  

37 01/2021/TT- 
BNNPTNT 

18/03/2021 
Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202873
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203225
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202671
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202873
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38 19/2021/TT-BTC 18/03/2021 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế  

39 02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và phòng, chống tham nhũng 

 

40 
 

32/2021/TT-BTC 
 

17/05/2021 
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 

 

41 33/2021/TT-BTC 17/05/2021 
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 

 

42 35/2021/TT-BTC 19/05/2021 
Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 

 

43 
14/2021/TT- 

BGDĐT 

20/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 

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 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

 

44  
36/2021/TT-BTC 

 
26/05/2021 

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 số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; 

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 

09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ- 

CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

 

45 39/2021/TT-BTC 01/6/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 
năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước 

 

46 42/2021/TT-BTC 04/6/2021 
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Mua bán nợ Việt Nam 

 

47  
 

43/2021/TT-BTC 

 
 

11/6/2021 

Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính) 

 

48 02/2021/TT- 
BNNPTNT 

07/06/2021 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương 
 

49 
05/2021/TT- 

BKHCN 
17/06/2021 

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về khoa học và công nghệ 

 

50 
05/2021/TT- 

BKHCN 
18/06/2021 Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203225
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203385
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203787
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51 12/2021/TT-
BGTVT 

18/06/2021 
Quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể 
các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải 

 

52 44/2021/TT-BTC 18/06/2021 Quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt  

53 45/2021/TT-BTC 18/06/2021 
Hướng dẫn việc 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 

 

54 
 

02/2021/TT-
BTTTT 

 

21/06/2021 
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết 
nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia" 

 

55 03/2021/TT- 

BNNPTNT 

 

22/06/2021 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT  ngày 

28/02/20213 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với 

giống cây trồng 

 

56 
 

46/2021/TT-BTC 

 

23/06/2021 

Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển 

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 thành công ty cổ phần 

 

57 47/2021/TT-BTC 24/06/2021 
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 

 

58 04/2021/TT- 
BNNPTNT 

28/06/2021 Hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều 
 

59 48/2021/TT-BTC 28/06/2021 
Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 

 

60 
 

03/2021/TT-BNV 

 

29/06/2021 

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế 

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

người lao động 

 

61 73/2021/TT-BCA 29/06/2021 Quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan  

62 04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng  

63 
 

07/2021/TT-BXD 

 

30/06/2021 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 

tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng 

 

64 10/2021/TT- 
BTNMT 

30/06/2021 
Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất 
lượng môi trường 

 

65 10/2021/TT-BYT 30/06/2021 
Quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203448
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203477
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203494
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203504
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203765
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203741
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203741
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203661
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203661
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66 
 

50/2021/TT-BTC 

 

30/06/2021 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 

của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan 

Việt Nam nước ngoài 

 

67 51/2021/TT-BTC 30/06/2021 
Hướng dẫn nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam 

 

68 08/2021/TT-NHNN 06/07/2021 Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt  

69 55/2021/TT-BTC 08/07/2021 
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án 

đối với pháp nhân thương mại 

 

70  
56/2021/TT-BTC 

 
12/07/2021 

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 

 

71 
 

57/2021/TT-BTC 

 

12/07/2021 
Quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái 
phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng 

khoán khác 

 

72 58/2021/TT-BTC 12/07/2021 
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh 

 

73 06/2021/TT- 
BNNPTNT 

15/07/2021 
Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

 

74 04/2021/TT-BCT 16/07/2021 
Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các 
công việc trong hầm lò 

 

75 94/2021/TT-BQP 16/07/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ  

76  
10/2021/TT-NHNN 

 
21/07/2021 

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 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 

 

77  
13/2021/TT-

BGTVT 

 
26/07/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2014 

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 biệt 

 

78 61/2021/TT-BTC 26/07/2021 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 

 

79 15/2020/TT-BGTVT 22/07/2020 Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ  

80 
09/2020/TT- 

24/07/2020 Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 
 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203786
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203737
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203737
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203736
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200698
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=200653
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BNNPTNT 

81 71/2020/TT-BTC 30/07/2020 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà  
nước 03 năm 2021-2023 

82 
04/2020/TT- 

06/08/2020 Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 
 

BVHTTDL 

 
83 

 
23/2020/TT-BGDĐT 

 
06/08/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo  
khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng 
quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 

tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

84 74/2020/TT-BTC 10/08/2020 Quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ  

85 19/2020/TT-BCT 14/08/2020 
Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định  

Thương mại hàng hóa ASEAN 

86 78/2020/TT-BTC 14/08/2020 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự  

87 
06/2020/TT- 

20/08/2020 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
 

BLĐTBXH 

88 24/2020/TT-BGDĐT 25/08/2020 
Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu  

học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

89 25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông  

90 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 
Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có  
nhiều cấp học 

 

91 
 

83/2020/TT-BTC 
22/09/2020 Hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ  

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 

92 07/2020/TT-BKHĐT 30/09/2020 Quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê  

93 27/2020/TT-BCT 30/09/2020 
Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện  

các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường 
 

94 
 

23/2020/TT-BGTVT 
 

01/10/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng  
Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe 

máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
   thông vận tải quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm  

95 85/2020/TT-BTC 01/10/2020 
Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về  
phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp 

96 
08/2020/TT- 

15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 
 

BLĐTBXH 

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07 tháng 5 năm 2020 quy  
định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200696
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200696
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200785
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200788
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200788
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200788
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200788
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200784
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200892
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200892
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201317
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201337
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200891
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200891
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200890
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201098
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201098
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=201220
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201541
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201430
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201430
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201318
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201318
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201350
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201662
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201662
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97 12/2020/TT-NHNN 11/11/2020 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

98 90/2020/TT-BTC 11/11/2020 Quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan  

99 14/2020/TT-NHNN 16/11/2020 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng  

100 102/2020/TT-BTC 23/11/2020 
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội  

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

101 39/2020/TT-BTTTT 24/11/2020 Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông  

 

102 
 

31/2020/TT-BCT 
 

30/11/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của  
Bộ trượng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc 

nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp 

103 37/2020/TT-BCT 30/11/2020 
Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển  

hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 

104 26/2020/TT-BCA 01/12/2020 Quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân  

105  

06/2020/TT-BNV 

 

02/12/2020 

Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức,  
thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

106 43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021  

107 07/2020/TT-BKHCN 11/12/2020 
Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh  

nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 

108  
06/2020/TT-BTP 

 
17/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2018 của  
Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo 
đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp 

109 108/2020/TT-BTC 21/12/2020 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng  

Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản 

 

 

110 
 

41/2020/TT-BTTTT 

 

24/12/2020 

Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí  
điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử 
và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 

111 12/2020/TT-BKHĐT 28/12/2020 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp,  

khu chế xuất, khu kinh tế 

   112 112/2020/TT-BTC 29/12/2020 
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh  

doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

   113 145/2020/TT-BCA 29/12/2020 
Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự,  
nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201662
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201662
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=3&mode=detail&document_id=201785
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201780
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201929
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201929
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201783
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202350
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202350
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202350
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201922
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201922
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201930
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201896
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201896
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201896
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201920
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202326
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202326
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202114
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202114
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202114
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202114
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202253
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202253
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202247
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202247
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202247
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202555
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202555
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202250
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202549
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202549
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  114 172/2020/TT-BQP 30/12/2020 Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh  

   115 173/2020/TT-BQP 30/12/2020 
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của  

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

  116 1/2020/TT-BTP 31/12/2020 Quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp  

  117 01/2021/TT-BNV 11/01/2021 
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng  
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

 118 
08/2021/TTLT-BQP- 

14/01/2021 
Quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được  

BCA-VKSNDTC giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển 

VI. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14  

 

1 

 

09/2020/NQ-HĐND 

 

04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân  

dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo 

nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

2 

 

10/2020/NQ-HĐND 

 

04/12/2020 

Sửa đổi một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND  

ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 
mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân 
phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố, 

các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách khác 

3 11/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai  

đoạn 2021 - 2025 

 

4 

 

12/2020/NQ-HĐND 

 

04/12/2020 

Quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ  

hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202552
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202328
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202548
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202544
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202544
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202543
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202543
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11 
 

5 14/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân bị mua  

bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

6 15/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai 

7 16/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên  

giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai 

8 17/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu  

kinh tế tỉnh Lào Cai 

 
 

9 

 
 

18/2020/NQ-HĐND 

 
 

04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND  ngày 12/6/2020 sửa đổi, bổ  sung Nghị  quyết số 
19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thông qua Bảng giá 

đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

10 19/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
11 

 
20/2020/NQ-HĐND 

 
04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về phân cấp  

nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở 
địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân 

sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 

12 21/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại  

của tỉnh Lào Cai 

13 22/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng  

nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

14 23/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa  

bàn tỉnh Lào Cai 

 

15 
 

24/2020/NQ-HĐND 
 

04/12/2020 

Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được  

phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

16 25/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý trên địa  

bàn tỉnh Lào Cai 



22  

12 
 

17 26/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai 

18 28/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai 

19 29/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh  

Lào Cai giai đoạn 2021-2025 

 

20 
 

30/2020/NQ-HĐND 
 

04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 

 
21 

 
31/2020/NQ-HĐND 

 
04/12/2020 

Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, miễn, giảm đối với người cai nghiện  

ma tuý; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp quản lý người cai nghiện ma túy; chế độ hỗ trợ đối với 
cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người 

sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

22 32/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử dụng thuốc kháng  

vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

23 
 

33/2020/NQ-HĐND 
 

04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

24 
 

34/2020/NQ-HĐND 
 

04/12/2020 

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội  

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Giải 

thưởng Báo chí Lào Cai 

 
25 

 
35/2020/NQ-HĐND 

 
04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày  

08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về Quy định về một số chính sách khuyến khích 
xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 

thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

26 
 

37/2020/NQ-HĐND 
 

04/12/2020 

Ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi  

quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể 

dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

27 38/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng khiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu  

nhi tỉnh Lào Cai 

28 39/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng  



23  

13 
 

   nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu thực hiện  

Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

29 40/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang đường  

tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

30 41/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công trình  

kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

31  

01/2021/NQ-HĐND 

 

09/4/2021 
Ban hành Quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

 

32  
02/2021/NQ-HĐND 

 
09/4/2021 

Về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công 

cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao 

thông và khắc phục môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

33  

03/2021/NQ-HĐND 

 

09/4/2021 
Sửa đổi một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020 /NQ- 

HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

34 
04/2021/NQ-HĐND 09/4/2021 

Ban hành quy định một số chính sách đặc thù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 

 

35 
05/2021/NQ-HDND 09/4/2021 

Về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai 

 

36 
06/2021/NQ-HĐND 09/4/2021 

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai 
đoạn 2021 - 2025 

 

37 
07/2021/NQ-HĐND 15/6/2021 

Quy định hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021, 2022  

38 
08/2021/NQ-HĐND 15/6/2021 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 

 

39 
09/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập 
chương trình giáo dục đại trà năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

40 
10/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài 
sản công tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai 

 

41 
11/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp 
pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

42 
12/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Về việc tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho học sinh các xã khu vực II, khu vực III hoàn 
thành nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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43  
13/2021/NQ-HĐND 

 
16/7/2021 

Dừng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch; sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

44 
14/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, một số mức trợ giúp xã hội đối với các đối 
tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

45  

15/2021/NQ-HĐND 

 

16/7/2021 

Về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng 

khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

 

46  

16/2021/NQ-HĐND 

 

16/7/2021 
Ban hành Quy định nội dung, mức chi tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên 
chức; thi hoặc xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

47 
17/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

48 
18/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Ban hành quy định chế độ chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh 
Lào Cai 

 

49 
19/2021/NQ-HĐND 16/7/2021 

Quy định giảm mức thu khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ 
tầng giao thông và khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

VII QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  

1  13/10/2020 Ban hành quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

 

3 
28/2020/QĐ-UBND 10/9/2020 

 
Ban hành Quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Lào Caiđất đối với người có công 
với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định 

 

 

số 36/2015/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

4 32/2020/QĐ-UBND 04/12/2020 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lào Cai  

5 33/2020/QĐ-UBND 09/12/2020 
Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên  

địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

6 

 

34/2020/QĐ-UBND 
 

17/12/2020 

Về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban  

hành kèm theo quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết   định 

số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai 

 
7 

 
35/2020/QĐ-UBND 

 
22/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên địa bàn  

tỉnh Lào Cai và một số nội dung của các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ- 
UBND ngày 31/12/2019, Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai 

8 36/2020/QĐ-UBND 22/12/2020 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
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9 264/KH-UBND 06/10/2020 
Triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thư  

viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
10 

 
288/KH-UBND 

 
06/11/2020 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban  
hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 

11 311/KH-UBND 01/12/2020 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021  

12 13/2021/QĐ-UBND 23/02/2021 
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Tôn giáo tỉnh Lào Cai 

 

13 
15/2021/QĐ-UBND 19/3/2021 

Ban hành quy định một số nội dung về bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền 
với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

14  
20/2021/QĐ-UBND  

09/4/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cưỡng chế thi hành Quyết định 
giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hoà giải thành về tranh chấp đất đai trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 

của UBND tỉnh Lào Cai 

 

15 
26/2021/QĐ-UBND 14/5/2021 

Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

16 
28/2021/QĐ-UBND 26/5/2021 

Ban hành Quy định phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo 

dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 

 

17 
29/2021/QĐ-UBND 31/5/2021 

Quy định bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

18 
32/2021/QĐ-UBND 28/6/2021 

Ban hành  Quy  định về phong  trào thi đua “Bảo  vệ, chăm so ́c, nâng  cao sức khỏe nhân 
dân và công tác dân số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025 

 

19 
35/2021/QĐ-UBND 01/7/2021 

Ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 

 

20 
36/2021/QĐ-UBND 02/7/2021 

Ban hành Quy định phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc 
phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025 

 

21 38/2021/QĐ-UBND 16/7/2021 Ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

22 
39/2021/QĐ-UBND 20/7/2021 

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và 
quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

23 
62/KH-UBND 9/1/2021 

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số” trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

24 
63/KH-UBND 9/2/2021 

Triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 

 

25  

72 /KH-UBND 

 

19/2/2021 
Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, lồng ghép dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 
kế hoạch hoá gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai năm 
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2021 

26 74/KH-UBND 24/2/2021 Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019  

27 81/KH-UBND 26/2/2021 Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021  

28  

83 /KH-UBND 

 

1/3/2021 
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn II (2021 –2025) và năm 2021 

 

29 96 /KH-UBND 5/3/2021 Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025  

30  

129/KH-UBND 
 

22/3/2021 

Triển khai Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu 

quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

31 
141/KH-UBND 25/3/2021 

Phát triển công tác xã hội theo Quyết định số 112/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 
2021-2030 

 

32 175/KH-UBND 12/4/2021 Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021  

33  
195 /KH-UBND  

23/4/2021 

Triển khai thực hiện Đề án “ Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang 
chấp hành hình phạt tù, người bị ápdụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 

chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang 

cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 

 

34 
211/KH-UBND 4/5/2021 

Triển khai thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH 14 ngày 09/12/2020 ưu đãi 
người có công với cách mạng. 

 

35  
213 /KH-UBND  

5/5/2021 

Triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và 

các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

 

36 216/KH-UBND 6/5/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

37 217/KH-UBND 6/5/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021  

38 
219/KH-UBND 

11/5/2021 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 
Ban hànhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 

tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp 
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 

39 
221/HK-UBND 11/5/2021 

Thực hiện chương trìnhh hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 
2021 – 2025 

 

40 
229/HK-UBND 13/5/2021 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống 
mua bán người 30/7” năm 2021 

 

41 256/KH-UBND 4/6/2021 Thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021  

42 260/KH-UBND 9/6/2021 Hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 2021  

43 278/HK-UBND 25/6/2021 Triển khai Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
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44  

301/KH-UBND 
 

15/7/2021 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 -2025 

 

45 
312/KH-UBND 28/7/2021 

Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 
liên quan đến người dưới 18 tuổi 

 

46  

319/KH-UBND 
 

02/8/2021 

Tổ chức thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

47 319/KH-UBND 08/12/2020 
Tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tài hoà nhập cộng đồng cho  

người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 

48 02/KH-UBND 07/01/2021 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

49 09-KH/TU 18/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI  

50 10/KH-UBND 13/01/2021 Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về Dân quân tự vệ  

51 39/KH-UBND 29/01/2021 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021  

VIII. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC NIÊM YẾT, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI  

1 36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành  

2 72/2020/TT-BTC 31/07/2020 
Bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số  
điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ 

 
3 

 
100/2020/TT-BTC 

 
19/11/2020 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban  
hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về 
chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp 

thuộc Khu kinh tế cửa khẩu 

4 103/2020/TT-BTC 26/11/2020 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban  
hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công 

 
5 

14/2020/TTLT-  
26/11/2020 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày  
BNNPTNT-BTP- 08/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát 
BCA-VKSNDTC- nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về 

TANDTC các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

 
6 

03/2020/TTLT-BCA-  
11/12/2020 

Bải bỏ Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC  
ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước 

BQP-BTP-
NHNNVN- Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số 

VKSNDTC-
TANDTC 

quy định của Bộ luật Hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố 

 

7 
 

110/2020/TT-BTC 
 

28/12/2020 
Bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ  
tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành 

rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200694
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=4&mode=detail&document_id=200694
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201903
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201903
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201903
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201903
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201904
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201904
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201898
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201898
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201898
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=201898
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202113
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202113
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202113
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202113
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202251
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202251
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202251
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8 151/2020/NĐ-CP 30/12/2020 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành  

 

9 

 

30/2020/QĐ-UBND 

 

23/10/2020 

Bãi bỏ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về số 
lượng,chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 
thôn,tổ dân phố; chế độ đối với lực lượng công an, dân quân trong thời gian thực hiện nhiệm vụ 

 

10 

06/2021/QĐ-TTg 18/02/2021 
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác 
định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật 

 

 

09/2021/QĐ-TTg 15/03/2021 
Bãi bỏ Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên 

 

12 
11/2021/TT-BTC 05/02/2021 

Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính 

 

13  

16/2021/TT-BTC 

 

19/02/2021 

Bãi bỏ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam 

 

14  

21/2021/TT-BTC 
 

19/03/2021 
Bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp 

hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan 

 

15 02/2021/TT-
BVHTTDL 

13/05/2021 
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch ban hành 

 

16  

37/2021/TT-BTC 

 

27/05/2021 

Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 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. 

 

17  

38/2021/TT-BTC 
 

31/05/2021 
Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 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 

 

18 
53/2021/TT-BTC 06/07/2021 

Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính 
ban hành 

 

19 
01/2021/TT-BNG 09/07/2021 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, 
liên tịch ban hành 

 

20 
03/2021/QĐ-

UBND 
11/01/2021 

Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực biên phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lào Cai ban hành 

 

21 
10/2021/QĐ-

UBND 
03/02/2021 

Bãi bỏ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh 
vực Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu 

 

22 
14/2021/QĐ-

UBND 
26/02/2021 

Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 
thuộc lĩnh vực y tế 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202689
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202689
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202689
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202807
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202807
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202807
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202672
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202672
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202672
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202774
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202774
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202774
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202774
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=202774
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203221
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203221
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203395
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=203395
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203663
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203663
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203738
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203738
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23 19/2021/QĐ-
UBND 

01/4/2021 Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai  

24 
25/2021/QĐ-

UBND 
12/5/2021 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành về bảo vệ bí mật 
nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

25  

37/2021/QĐ-
UBND 

 

07/7/2021 
Về việc Bãi bỏ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh 
Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

 

26  

40/2021/QĐ-
UBND 

 

22/7/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và 

khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

27  

14/2021/TT-
BGTVT 

 

28/07/2021 
Bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối 

với đường sắt đô thị 

 

IX. CÁC VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

1  

53/KH-SKH 

 

25/12/2020 

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

2 
54/KH-SKH 28/12/2020 

Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

3 55/KH-SKH 30/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021  

4 
56/KH-SKH 30/12/2020 

Kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư năm 2021 

 

5 
14/KH-SKH 03/3/2021 

Kế hoạch duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 

 

6 
16/KH-SKH 12/3/2021 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 

giai đoạn 2021-2025” của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

7  

20/KH-SKH 

 

24/3/2021 
Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đang còn hiệu lực thi hành theo Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 

8 
22/KH-SKH 09/4/2021 

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 

 

9 26/KH-SKH 07/5/2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021  

10 
28/KH-SKH 20/5/2021 

Kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư năm 2021 

 

11 
29/KH-SKH 20/5/2021 

Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR 
INDEX) của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 

 

12

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203783
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203783
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203783
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203783
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203783
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