BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 629/TCBC-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
ban hành trong tháng 02 năm 2021
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật,
Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2021 như sau:
I. SỐ LƯỢNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH
Trong tháng 02 năm 2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành 06 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 04 Nghị định của Chính phủ và 02
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
Các Nghị định của Chính phủ:
1. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
2. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
3. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài
nguyên biển;
4. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày
06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Giá về thẩm định giá.
Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
1. Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ ngày 08
tháng 02 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung
thành phố Đà Nẵng;
2. Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng
02 năm 2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban
hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ
Tuyệt mật, Tối mật.
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II. HIỆU LỰC THI HÀNH, SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH BAN
HÀNH VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT.
1. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý vật liệu xây dựng
a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban
hành và thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của
Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày
16 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý
vật liệu xây dựng.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm
khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định số
24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo phù
hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01
năm 2021) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020
(có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).
c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 04 chương và 16 Điều về quản lý
vật liệu xây dựng, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Phát triển vật liệu xây dựng:
Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng; Chính sách phát triển vật liệu xây dựng
tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi
trường; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng;
(3) Sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng: Sử dụng vật liệu xây dựng
và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng; Sử dụng amiăng trắng nhóm
serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng; Quản lý việc xử lý, sử dụng chất
thải trong sản xuất vật liệu xây dựng; Yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; (4) Tổ chức thực hiện.
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức,
cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
và thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm
khắc phục một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số
68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm
2021), Luật Đầu tư công năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)
và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày
01 tháng 01 năm 2021).
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c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 09 chương và 46 Điều quy về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Sơ bộ tổng mức đầu
tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng; (3) Dự toán xây dựng công trình; (4)
Dự toán gói thầu xây dựng; (5) Định mức xây dựng; (6) Giá xây dựng công trình
và chỉ số giá xây dựng; (7) Cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng
công trình và chỉ số giá xây dựng; (8) Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây
dựng; (9) Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng và thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư xây dựng; (10) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định
đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
(11) Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng; (12) Điều khoản thi hành.
Nghị định áp dụng đối với: (1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến
quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà
nước ngoài đầu tư công, dự án PPP; (2) Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy
định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án
ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 quy định
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử
dụng tài nguyên biển
a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30
tháng 3 năm 2021.
Nghị định này thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho
tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
Bãi bỏ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng
11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy
định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm
thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao tại khoản 2 Điều 45 Luật Biển Việt
Nam năm 2012 và khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi
hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính
phủ.
c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 06 chương và 45 Điều quy định
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài
nguyên biển, cụ thể: (1) Quy định chung; (2) Giao, công nhận, trả lại khu vực
biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; (3) Thu hồi khu
vực biển, chấm dứt hiệu lực quyết định giao khu vực biển; (4) Phương pháp
tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển; (5)
Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; (6) Điều khoản thi hành.
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá
nhân liên quan đến việc giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
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Ban hành kèm theo nghị định Phụ lục các biểu mẫu, cụ thể: (1) Đơn đề
nghị giao/công nhận khu vực biển; (2) Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sử dụng
khu vực biển; (3) Đơn đề nghị trả lại hoặc trả lại một phần khu vực biển; (4)
Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; (5) Sơ đồ khu vực
biển đề nghị giao, công nhận, trả lại một phần khu vực biển; (6) Quyết định về
việc giao khu vực biển; (7) Quyết định về việc cho phép trả lại khu vực biển; (8)
Quyết định về việc thu hồi khu vực biển; (9) Sơ đồ khu vực biển (được ban hành
kèm theo Quyết định giao, công nhận, trả lại một phần, thu hồi khu vực biển
hoặc phục vụ cho hoạt động lập hồ sơ để quản lý); (10) Phiếu tiếp nhận và hẹn
giải quyết hồ sơ; (11) Thông báo về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển.
4. Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Giá về thẩm định giá
a) Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5
năm 2021.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nghị định được ban hành nhằm
khắc phục hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số
89/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Nội dung chủ yếu: Nghị định gồm 03 Điều sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, cụ thể:
(1) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06
tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Giá về thẩm định giá như sau: (i) Bổ sung Điều 7a về nghĩa vụ ký Báo cáo kết
quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá của thẩm định viên về giá hành
nghề; (ii) Bổ sung Điều 8a về yêu cầu đối với người đại diện theo pháp luật,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp thẩm định giá; (iii) Sửa đổi, bổ
sung khoản 7 Điều 10 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; (iv) Sửa đổi, bổ
sung khoản 1 Điều 11 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; (v) Bổ sung Điều 12a về
giải quyết tranh chấp về kết quả thẩm định giá giữa doanh nghiệp thẩm định giá
và khách hàng thẩm định giá; (vi) Bổ sung Điều 12b về kết nối cơ sở dữ liệu
quốc gia về giá; (vii) Sửa đổi, bổ sung điểm a, đ và e khoản 1, điểm a và c khoản
2 Điều 14 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; (viii) Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị
định số 89/2013/NĐ-CP; (ix) Sửa đổi, bổ sung điểm đ, bổ sung điểm g khoản 1
Điều 17 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP; (x) Bổ sung khoản 3 Điều 27 Nghị định
số 89/2013/NĐ-CP; (2) Điều khoản chuyển tiếp; (3) Điều khoản thi hành.
5. Quyết định số 05/2021/QĐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ ngày 08
tháng 02 năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch
chung thành phố Đà Nẵng
a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 4 năm 2021.

5

b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm
thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 8 Nghị quyết số
119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển
thành phố Đà Nẵng về việc quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy
hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng
c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 07 Điều quy định về trình tự, thủ
tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, cụ thể: (1) Phân cấp
cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh
cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng; (2) Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chung; (3) Lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch
chung; (4) Thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (5) Phê duyệt điều
chỉnh cục bộ quy hoạch chung; (6) Cập nhật, công bố, lưu trữ điều chỉnh cục bộ
quy hoạch chung; (7) Điều khoản thi hành.
6. Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18
tháng 02 năm 2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng
Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí
mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
a) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm
2021.
b) Sự cần thiết, mục đích ban hành: Quyết định được ban hành nhằm
bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác
định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối
mật không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.
c) Nội dung chủ yếu: Quyết định gồm 02 Điều: (i) Bãi bỏ 47 văn bản quy
phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa
điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật; (ii) Điều khoản
thi hành.
Trên đây là Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 02 năm 2021, Bộ Tư pháp xin
thông báo./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Báo Điện tử Chính phủ;
- Cục CNTT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Báo Pháp luật Việt Nam (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Quốc Hoàn

