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Văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực

ĐẦU TƯ

Nghị quyết 84/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp

bền vững giai đoạn 2021-2025 do Chính phủ ban hành
05/8/2021 05/8/2021

Quyết định 1384/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án “Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9

đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1”, sử dụng vốn dư của Dự án “Quản lý tài sản đường bộ Việt

Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

04/8/2021 04/8/2021

Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh

doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện
14/8/2021 14/8/2021

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

Thông tư 08/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy

chế quản lý kiến trúc do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
02/8/2021 17/9/2021

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12/8/2021 12/8/2021

THƯƠNG MẠI

Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công

thương ban hành
02/8/2021 22/9/2021
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Văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lực

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong

công tác an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
05/8/2021 19/9/2021

Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y

nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ

Tài chính ban hành

06/8/2021

06/8/2021

(đến hết ngày

31/12/2021)

Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
06/8/2021 25/9/2021

Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch

sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
11/8/2021 01/10/2021

Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo

lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/8/2021 10/8/2021

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

Thông tư 02/2021/TT-BNG sửa đổi Thông tư 01/2019/TT-BNG quy định về chế độ báo cáo thuộc

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
06/8/2021 30/9/2021
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