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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 04 năm 2021. 

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

Trong tháng 05/2021 các chính sách mới có thay đổi liên quan trực tiếp đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của công ty gồm: 03 Nghị định, 03 Thông tư. 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 12/2021/NĐ-CP  ngày 24/02/2021 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Giá về thẩm định giá. 

24/02/2021 01/5/2021 

2 

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 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 

 

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 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 

Thông tư 
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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 

2 

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của 
Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo 
cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

22/3/2021 10/5/2021 

3 
Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 16/3/2021 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực thuế. 

16/3/2021 01/5/2021 

Tóm tắt và trích dẫn 
I. Nghị định 
1. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP  ngày 24/02/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. 

Theo quy định mới, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám 
đốc của doanh nghiệp thẩm định giá yêu cầu phải có ít nhất 03 năm là thẩm định viên 
về giá hành nghề trước khi đảm nhiệm các vị trí nêu trên. Đồng thời không là người 
đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của DN thẩm định giá đã bị 
thu hồi GCN. 

Nghị định cũng bổ sung quy định mới về nghĩa vụ báo cáo kết quả thẩm định 
giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về hành nghề. Theo đó, thẩm định 
viên về giá hành nghề trừ thẩm định viên về giá hành nghề là người đại diện theo 
pháp luật của DN phải ký ít nhất 10 bộ Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả 
thẩm định giá trong năm được thông báo hành nghề. 

Theo quy định, đến hết ngày 15/12 của năm hành nghề, thẩm định viên về giá 
đã hành nghề từ 06 tháng trong năm trở lên không ký đủ 10 bộ Chứng thư thẩm định 
giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá trong năm thì không được đăng ký hành nghề 
trong năm tiếp theo. 
2. Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày  29/3/2021 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. 
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3. Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 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. 

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. 
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. 

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. 
2. Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc 
quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 
cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Theo đó, cơ quan thanh tra có 03 loại báo cáo là báo cáo định kỳ, báo cáo 
chuyên đề và báo cáo đột xuất. Trong đó, báo cáo định kỳ sẽ được thực hiện hằng 
quý, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm; báo cáo chuyên đề cung cấp thông tin có tính 
chuyên sâu về một chủ đề và được thực hiện một hoặc nhiều lần trong khoảng thời 
gian nhất định. Trường hợp phát sinh bất thường trong quá trình thực hiện công việc 
hoặc theo yêu cầu của cấp trên thì sẽ tiến hành báo cáo đột xuất. 

Các loại báo cáo nói trên được thể hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện 
tử, có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và được đóng dấu theo quy 
định. Báo cáo sẽ được gửi đến cơ quan nhận báo cáo qua Hệ thống văn bản điện tử 
trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc thông qua một số phương thức khác như: 



4 
 

 
 

Phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo của Thanh tra Chính phủ; Thư điện tử của cơ 
quan hành chính Nhà nước; Gửi trực tiếp; Gửi qua Fax; Gửi qua dịch vụ bưu chính. 
3. Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 16/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao 
dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Cụ thể, người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng thư số 
hoặc cá nhân chưa có chứng thư số nhưng đã có mã thuế được đăng ký để cấp tài 
khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Thuế. Người nộp thuế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế 
đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, ký điện tử và gửi. 
Chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, Cổng thông tin điện tử gửi thông báo 
cho người nộp thuế. 

Bên cạnh đó, người nộp thuế truy cập vào Cổng trao đổi thông tin của Ngân 
hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; hoặc Cổng thông tin điện 
tử của Tổng cục Thuế; hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền lựa chọn nộp thuế thông qua kênh giao dịch điện tử của ngân hàng hoặc tổ 
chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và thực hiện lập chứng từ nộp Ngân sách 
Nhà nước theo mẫu, trong đó đảm bảo đủ thông tin trên Giấy nộp tiền vào Ngân sách 
Nhà nước. 

Ngoài ra, người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế trên điện tử truy cập 
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu, xem, in toàn bộ thông tin về hồ 
sơ, chứng từ, thông báo, quyết định, văn bản đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và người 
nộp thuế; tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu thông tin nghĩa vụ theo hồ sơ, chứng từ, 
quyết định; tra cứu số thuế còn phải nộp. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên 
(Đã ký) 

 
 
 
 

Đỗ Xuân Sơn 

Bộ phận Thanh tra - Pháp Chế 
(Đã ký) 

 
 
 
 

Dương Công Hoan 
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PHIẾU BIÊN TẬP TIN BÀI 

 
1. Biên tập viên: Đỗ Xuân Sơn  

2. Ngày biên tập:  27/4/2021. 

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

Kiểm duyệt thông tin:   

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