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BẢN TIN  PHÁP LUẬT 
Tháng 5/2021 

 

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

háp luật về Giáo dục và đào tạo  

 Học sinh từ 6 - 15 tuổi được thi vào trường năng khiếu thể dục thể thao 

 

 Ngày 12/3/2021, Bộ GD&ĐT  ban hành Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao. 

 Theo đó, quy định đối tượng tuyển sinh vào Trường phổ thông năng khiếu 

TDTT như sau: 

 - Học sinh có độ tuổi từ 06 tuổi đến 15 tuổi, hoàn thành chương trình giáo 

dục theo độ tuổi, cấp học tương ứng theo quy định; (Hiện hành, theo Quyết 

định 32/2003/QĐ-BGDĐT thì có độ tuổi phù hợp từng môn,...). 

 - Có sức khoẻ, thể hình, đạo đức tốt, học lực từ trung bình trở lên, có năng 

khiếu TDTT và có nguyện vọng phát triển tài năng thể thao cống hiến cho sự 

nghiệp thể thao quốc gia; 

 - Được sự đồng ý của gia đình và đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy 

định đều được tham gia thi tuyển vào trường phổ thông năng khiếu TDTT theo các 

môn thể thao sở trường. 

 Thông tư 07/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 27/4/2021 và thay thế 

Quyết định 32/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2003. 

 Đình chỉ thi tốt nghiệp THPT nếu mang vật dụng bị cấm vào phòng chờ 

 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp 

THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, có hiệu 

lực từ ngày 27/4/2021. 

 Theo đó, thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi 

và phòng chờ sẽ bị đình chỉ thi (hiện hành chỉ quy định đối với phòng thi). 

 Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên dạy nghề 

 Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 sửa đổi Thông tư 

08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

 Trong đó,  quy định mới đã bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với giáo 

viên dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

 Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/3/2021. 

P 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07%2f2021%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=32%2f2003%2fQ%c4%90-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07%2f2021%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=32%2f2003%2fQ%c4%90-BGD%26amp%3b%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05%2f2021%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=15%2f2020%2fTT-BGD%c4%90T&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-21-2020-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-468529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-chuyen-mon-nghiep-vu-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-324210.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-chuyen-mon-nghiep-vu-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-324210.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-21-2020-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-08-2017-TT-BLDTBXH-chuan-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-468529.aspx
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háp luật về Công chức, viên chức và người lao động 

Viên chức dôi dư bị tinh giản biên chế khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công 

Theo Điều 37 Nghị định 150/2020/NĐ-CP, tại thời điểm xác định giá trị mà 

đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo 

phương án sử dụng lao động thì các đối tượng làm việc tại đây được hưởng chính 

sách: 

- Viên chức, viên chức quản lý: Hưởng chính sách tinh giản biên chế. 

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Hưởng chính sách với 

người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

 Nghị định 150/2020 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 

 Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy 

phép 

 Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định 

về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam (VN). 

 Căn cứ Điều 7 Nghị định này, NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động gồm: 

 - NLĐ nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách 

nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên. 

 - NLĐ nước ngoài vào VN làm việc tại ví trí nhà quản lý, giám đốc điều 

hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và 

không quá 3 lần trong 01 năm… 

 Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021. 

 

 

háp luật về về  Tư pháp, hộ tịch và nhà ở 

Từ 01/7/2021: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi 

thông tin 

 Từ ngày 01/7/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, 

công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. 

 Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú 2020; theo đó, kể từ ngày 

01/7/2021 sẽ thay đổi hình thức quản lý dân cư bằng giấy sang phương thức điện tử. 

 Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin 

trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ 

hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ 

tạm trú. 

P 

P 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/nghi-dinh-150-2020-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-cong-ty-co-phan-196204-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-152-2020-nd-cp-ve-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-196375-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-68-2020-QH14-cu-tru-435315.aspx
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 Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục 

về cứ trú mà làm thay đổi thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới thu hồi sổ. 

Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/7/2021; sổ đã cấp nếu 

không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022. 

 Ngoài ra, Luật Cư trú 2020 cũng quy định một số điểm mới nổi bật khác như: 

 - Người vắng mặt liên tục tại nơi đã đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên 

mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng sẽ bị xóa 

đăng ký thường trú (điểm d Khoản 1 Điều 24). 

 - Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành 

chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác 

từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. 

 (Hiện hành, Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa 

điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký 

thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng 

ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn). 

 

 Chuyên mục 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 

 

LUẬT ĐẦU TƯ 2020 

 Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu 

tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. 

Dưới đây là những điểm mới nổi bật được đề cập tại Luật Đầu tư 2020: 

1. Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) 

 Từ ngày 01/01/2021, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây: 

 - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới); 

 - Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I Luật Đầu tư 2020; 

 - Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II Luật Đầu 

tư 2020; 

 - Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc 

khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật 

rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy 

định tại Phụ lục III Luật Đầu tư 2020; 

 - Kinh doanh mại dâm; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx
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 - Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người (bổ sung 

việc cấm mua, bán xác, bào thai người); 

 - Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; 

 - Kinh doanh pháo nổ. 

 Như vậy, từ ngày 01/01/2021, chính thức cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ đòi nợ. 

2. Số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện giảm còn 227 

 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay được áp 

dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục 

ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 2014, bao gồm 243 

ngành, nghề. 

 Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021 thì số lượng này sẽ được giảm xuống còn 

227 ngành nghề theo Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban 

hành kèm theo Luật Đầu tư 2020. 

3. Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 16) 

 Luật Đầu tư 2020 bổ sung một số ngành, nghề ưu đãi đầu tư so với hiện nay, gồm: 

 - Giáo dục đại học; 

 - Sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo 

quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ; 

 - Sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 

phát triển; 

 - Bảo quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế; 

 - Sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ tạo ra hoặc tham gia chuỗi giá trị, 

cụm liên kết ngành. 

4. Thêm hình thức ưu đãi đầu tư (Khoản 1 Điều 15) 

 Các hình thức ưu đãi đầu tư áp dụng từ ngày 01/01/2021 bao gồm: 

 + Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn 

bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; 

 + Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

 + Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; 

 + Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu 

thuế (quy định mới). 
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5. Điểm mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (Điều 20) 

 Theo đó, việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt nhằm khuyến khích phát 

triển một số dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội do Chính 

phủ quyết định và được áp dụng đối với các đối tượng sau đây 

 - Dự án đầu tư thành lập mới (bao gồm cả việc mở rộng dự án thành lập mới 

đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn 

đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong 

thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư; trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu 

tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời 

hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận 

chủ trương đầu tư. 

 Mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt: Mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi 

đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp 

luật về đất đai. Hỗ trợ đầu tư đặc biệt được thực hiện theo các hình thức quy định 

tại Khoản 1 Điều 18 của Luật Đầu tư 2020. 

 Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt trên không áp dụng đối với các 

trường hợp sau đây: 

 + Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành; 

 + Dự án đầu tư quy định tại khoản 5 Điều 15 của Luật Đầu tư 2020. 

 Trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một dự án đầu tư đặc biệt 

quan trọng hoặc đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Chính phủ trình Quốc hội 

quyết định áp dụng các ưu đãi đầu tư khác với ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật 

Đầu tư 2020 và các luật khác. 

6. Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam của NĐT nước ngoài 

(Điều 22) 

 NĐT nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận 

thị trường đối với NĐT nước ngoài được quy định tại Danh mục ngành, nghề hạn 

chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài: 

 - Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ chức kinh tế; 

 - Hình thức đầu tư; 

 - Phạm vi hoạt động đầu tư; 

 - Năng lực của NĐT; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư; 
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 - Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 

nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 Ngoài ra, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, NĐT nước ngoài phải có dự án 

đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường 

hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

7. Điểm mới về tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của NĐT nước ngoài trong tổ 

chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư (Điều 23) 

 Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy 

định đối với NĐT nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình 

thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau 

đây: 

 - Có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành 

viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp 

danh (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên); 

 - Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên); 

 - Có NĐT nước ngoài và tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với 

tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hiện hành quy 

định là từ 51% vốn điều lệ trở lên). 

8. Điều kiện để NĐT nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam (Điều 24) 

 NĐT nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ 

chức kinh tế khi đáp ứng đủ các quy định, điều kiện sau đây: 

 - Điều kiện tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài quy định tại Điều 9 

của Luật Đầu tư 2020; 

 - Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư 2020; 

 - Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, 

điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn 

ven biển. 

9. Thêm nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư (Điều 15) 

 So với quy định hiện nay, Luật Đầu tư 2020 đã bổ sung thêm nhiều đối 

tượng được hưởng ưu đãi đầu tư. Cụ thể, các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư 

từ ngày 01/01/2021 sẽ bao gồm: 
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 - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 

16 Luật Đầu tư 2020; 

 - Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật 

Đầu tư 2020; 

 - Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối 

thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu 

chí sau: có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian 

chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động; 

 - Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử 

dụng từ 500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật 

theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; 

 - Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ 

chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục 

công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao 

công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và 

công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch 

vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường; 

 - Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm 

nghiên cứu và phát triển; 

 - Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm 

tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

10. Điểm mới về nơi nộp hồ sơ dự án đầu tư (Điều 34, 35, 36) 

 - Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Quốc hội: NĐT nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (hiện hành nộp 

cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư). 

 - Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ: NĐT nộp hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư (hiện hành nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư). 

 - Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: NĐT nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư. 
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11. Các ngành nghề cấm đầu tư ra nước ngoài (Điều 53) 

 Từ 01/01/2021, các NĐT Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài, không được 

đầu tư kinh doanh vào các ngành nghề sau: 

 - 08 ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh tại Mục 1. kể trên và các điều 

ước quốc tế có liên quan. 

 - Ngành, nghề có công nghệ, sản phẩm thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo 

quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương. 

 - Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật nước tiếp 

nhận đầu tư. 

12. Các ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện (Điều 54) 

 Từ 01/01/2021, các NĐT Việt Nam khi đầu tư vào các ngành, nghề sau đây 

ở nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo pháp luật: 

 - Ngân hàng; 

 - Bảo hiểm; 

 - Chứng khoán; 

 - Báo chí, phát thanh, truyền hình; 

 - Kinh doanh bất động sản. 

 Điều kiện đầu tư  ra nước ngoài được quy định tại luật, nghị quyết của Quốc 

hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính 

phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên. 
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