https://baongoc.vn:443/news/pdf/nhung-luat-va-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-01-2021-3384.pdf

Những Luật và chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2021
Cập nhật: 03-01-2021 21:05:23

CÁC VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2021
Ngày 01/01/2021 sẽ có đến 50 văn bản pháp luật quan trọng đồng loạt có hiệu lực thi hành.
1. BộLuật lao động 2019
2. LuậtĐầu tư 2020
3. LuậtĐầu tư theo hình thức đối tác công tư 2020
4. LuậtDoanh nghiệp 2020
5. LuậtTổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
6. Luậtgiám định tư pháp sửa đổi 2020
7. Luậtthanh niên 2020
8. LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
9. LuậtChứng khoán 2019
10. LuậtHòa giải đối thoại tại Tòa án 2020
11. Nghịquyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nôngnghiệp được quy định tại Nghị quyết
55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đấtnông nghiệp đã được sửa đổi theo Nghị quyết 28/2016/QH14
12. Nghịquyết 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tạithành phố Hà Nội
13. Nghịquyết 119/2020/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị vàcơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng
14. Nghịquyết 135/2020/QH14 nội dung trong Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV
15. Nghịquyết 131/2020/QH14 quy định tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phốHồ Chí Minh
16. Nghịquyết 1004/2020/UBTVQH14 về thành lập và quy định vị trí chức năng nhiệmvụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồngnhân dân cấp tỉnh
17. Nghịquyết 1109/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thành phố Phú Quốc và cácphường thuộc thành phố Phú
Quốc, tỉnh Kiên Giang
18. Nghịquyết 133/2020/QH14 Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đạibiểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026
19. Nghịquyết 134/2020/QH14 Về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hộivề giám sát chuyên đề, chất vấn trong
nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyếttrong nhiệm kỳ khóa XIII
20. Nghịquyết 1111/NQ-UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính và thành lậpThành phố Thủ Đức, TPHCM
21. Nghịđịnh 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn,điều kiện đối với kiểm toán viên hành
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nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuậnkiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
22. Nghịđịnh 146/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫnNghị quyết 55/2010/QH12 về
miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
23. Nghịđịnh 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu
24. Nghịđịnh 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng củacơ sở khám bệnh, chữa bệnh
25. Thôngtư 63/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tainạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh
sát giao thông
26. Thôngtư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hànghóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học
Công nghệ ban hành
27. Thôngtư 03/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện,đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định
hòa giải viên do Tòa án nhân dân tối cao banhành
28. Thôngtư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mứcthu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hìnhtrả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương
trình nướcngoài trên truyền hình trả tiền
29. Thôngtư 86/2020/TT-BTC hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối vớihuấn luyện viên thể thao thành tích cao,
vận động viên thể thao thành tích cao
30. Thôngtư 17/2020/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ choviệc xác định giá một đơn vị máu toàn phần
và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
31. Thôngtư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứngkhoán
32. Thôngtư 02/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về trách nhiệm của Tòa án nhân dântrong hoạt động hòa giải, đối thoại
tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao banhành
33. Thôngtư 18/2020/TT-BYT quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện
34. Thôngtư 92/2020/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụngvà quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại
tại Tòa án
35. Thôngtư 37/2020/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyềnhình số mặt đất băng tần 470-694 MHz
36. Thôngtư 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiềntệ và ngân hàng
37. Thôngtư 64/2020/TT-BCA quy định về quy trình điều tra, giải quyết tainạn giao thông đường thủy nội địa của lực
lượng Cảnh sát giao thông
38. Thôngtư 15/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kếcửa hàng xăng dầu
39. Thôngtư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thựchiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của
lực lượng Công an nhân dân
40. Thôngtư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quảnlý, sử dụng chữ ký số, chứng
thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngânhàng Nhà nước
41. Thôngtư 120/2020/TT-BQP quy định về phân cấp kỹ thuật phi công, thànhviên tổ bay trong Quân đội nhân dân
Việt Nam
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42. Thôngtư 26/2020/TT-BTTTT quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệhỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử
dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyềnthông
43. Thôngtư 22/2020/TT-BGTVT quy định về quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phátthải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt
động hàng không dân dụng
44. Thôngtư 87/2020/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻdự trữ quốc gia
45. Thôngtư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạtđộng ngân hàng
46. Thôngtư 95/2020/TT-BTC hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoántrên thị trường chứng khoán
47. Thôngtư 91/2020/TT-BTC quy định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biệnpháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh
chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu antoàn tài chính
48. Thôngtư 04/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi
phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải viên
49. Quyếtđịnh 3162/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai BộGiáo dục và Đào tạo giai đoạn
2021-2025
50. Quyếtđịnh 1266/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển vậtliệu xây dựng Việt Nam thời kỳ
2021-2030, định hướng đến năm 2050
(Theo Thư ký Luật)
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