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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 03 năm 2021. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản có hiệu lực từ tháng 04, 05 năm 2021. 

Trong tháng 02/2021 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 02 Nghị định, 01 Thông tư và 01 Quyết 
định. Bộ phận Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp tóm tắt trích dẫn, đăng tải 
các văn bản trên để người lao động trong Công ty được biết, tham khảo, phục vụ công 
tác. 
 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  
BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 
Hiệu lực 
văn bản 

Nghị định 

1 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ 
quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên nước. 

30/3/2021 15/5/2021 

2 

Nghị định  số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước 
công dân. 

29/3/2021 14/5/2021 

Thông tư 

1 
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 26/3/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về 
đăng ký doanh nghiệp. 

26/3/2021 01/5/2021 

 
Quyết định 

BM01-01-01 
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1 
Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam về việc ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y 
tế. 

01/4/2021 01/4/2021 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương 
pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 
Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy 
định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 
Cụ thể, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xem xét điều chỉnh khi có một 
trong 04 trường hợp sau đây (thay vì 06 trường hợp như quy định cũ): Có sự điều 
chỉnh nội dung của giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước mà dẫn đến sự thay 
đổi về căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác theo quy định của Nghị định này hoặc dẫn 
đến có sự thay đổi về nội dung phê duyệt tiền cấp quyền khai thác trước đó; Việc điều 
chỉnh chỉ thực hiện đối với thời hạn còn lại của giấy phép và không quá 20% so với số 
tiền còn lại phải nộp đã được phê duyệt trước đó;… 
Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước 
dưới đất thuộc một trong các trường hợp sau đây phải nộp tiền khai thác tài nguyên 
nước: Khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi 
nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt; Khai thác 
nước dưới đất để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, 
hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên. 
2. Nghị định  số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. 
Theo đó, Chính phủ bổ sung một số hoạt động xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư như sau: Sao lưu dự phòng, đồng bộ hệ thống, phục hồi dữ liệu trong Cơ sở dữ 
liệu; Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Cơ sở dữ liệu. Trước đây, việc xây dựng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư chỉ gồm các hoạt động: Lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn 
thông tin trong cơ sở dữ liệu; Vận hành thử, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu; Thu thập, chuẩn 
hóa, nhập dữ liệu… 
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng bổ sung thêm quy định về trách nhiệm phối hợp của cơ 
quan có thẩm quyền với cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan liên quan và công dân trong 
việc kiểm tra thông tin về công dân khi có thông tin không thống nhất. Mặt khác, theo 
quy định mới thông tin đã thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của 
công dân phải được lưu trữ đầy đủ và thể hiện được quá trình lịch sử các lần cập nhật, 
thay đổi, điều chỉnh. 
II. Thông tư 
1. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 26/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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Theo đó, doanh nghiệp phải tiến hành đối chiếu, bổ sung, cập nhật thông tin và 
phản hồi về Phòng Đăng ký kinh doanh trong vòng 90 ngày, kể từ ngày Phòng Đăng 
ký kinh doanh gửi thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mặt 
khác, doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các 
thông tin phản hồi về. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh 
doanh có thẩm quyền cung cấp thông tin của tất cả các doanh nghiệp lưu trữ trên Hệ 
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh có 
thẩm quyền cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu trữ tên Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp do địa phương quản lý. Mức phí cung cấp thông tin thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 
III. Quyết định 

Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban 
hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế 

Theo đó, phôi thẻ bảo hiểm y tế có chiều dài 85,60 mm, rộng 53,98 mm, theo 
khung mép ngoài của thẻ, mẫu mới này có kích thước nhỏ hơn mẫu cũ (chiều dài 98 
mm, rộng 66 mm). 

Bên cạnh đó, mặt sau của thẻ, trong phần “NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý” có 
nội dung mới sau: 

- Thứ nhất, “Mỗi người tham gia BHYT được cấp một thẻ với mã số BHXH 
duy nhất. Sử dụng mã số BHXH và đăng ký giao dịch tại địa 
chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiếp tục tham gia BHYT, cấp lại, cấp 
đổi thẻ BHYT, kiểm tra chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được hưởng”. 

- Thứ hai, “Để biết thông tin thẻ BHYT, truy cập địa 
chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn hoặc nhắn tin theo cú pháp: BH THE (mã số 
BHXH) gửi 8079”. 

- Thứ ba, “Mọi vướng mắc xin liên hệ BHXH tỉnh, huyện nơi cấp thẻ hoặc tổng 
đài 19009068 để được hỗ trợ, giải đáp”./. 
 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên 
(Đã ký) 

 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Đã ky) 

 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  31/3/2021. 

3. Nội dung đăng tin: Văn bản có hiệu lực từ tháng 04, 05 năm 2021. 

Kiểm duyệt thông tin:   

Thường trực BBT  Duyệt đăng tin 
(Đã ký)  (Đã ký) 
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