
Chính sách mới có hiệu lực từ 
tháng 2/2021 
Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các 
thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có 
khó khăn đặc thù;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021. 

 

Ảnh minh họa 

Từ 1/2/2021, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật 

Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật 
biểu diễn bỏ quy định cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật 
của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn. Nghị định có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/2/2021. 
Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ 

Có hiệu lực từ ngày 01/02/2021, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động 
và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ. 
Theo đó, lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút vào thời giờ 
làm việc. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 
phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng 
đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. 

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người 
lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng, người lao động được trả thêm tiền lương theo 
công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ. 
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Quy định mới về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương 

Nghị định 147/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt 
động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương có hiệu lực từ ngày 05/02/2021. 
Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương thành lập; hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, ủy thác và 
nhận ủy thác để thực hiện chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương của Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC). 

Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý 

Có hiệu lực từ ngày 08/02/2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18/12/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các 
thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý. 
Cụ thể, các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý được giao đất, cho thuê đất phải đáp ứng các 
tiêu chí sau: 

+ Thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, 
đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định. 

+ Có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa 
theo quy định của UBND cấp tỉnh. 

+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch 
xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 

+ Không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai. 

+ Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, 
vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Điều kiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

Theo Nghị định 150/2020/NĐ-CP ban hành ngày 25/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 
15/02/2021, các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định thực hiện chuyển thành công ty cổ phần 
khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 
1- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần 
nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi. 

2- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công 
lập. 

3- Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 
phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ. Danh mục này không bao gồm các 
ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

4- Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. 

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
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Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 15/02/2021. 
Nghị định quy định lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức 
sau: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thực hiện các loại hợp 
đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, 
văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế; nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; 
chào bán dịch vụ; làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam 
được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; tình nguyện viên; người chịu trách 
nhiệm thành lập hiện diện thương mại; nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ 
thuật; tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam; thân nhân thành viên cơ quan đại diện 
nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp khó khăn, có khó 
khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 
Theo đó, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn là dân tộc thuộc đối tượng áp dụng theo quy định và đáp 
ứng 1 trong các tiêu chí sau: Có tỷ lệ hộ nghèo lớn hơn từ 1,5 lần trở lên so với bình quân chung tỷ 
lệ hộ nghèo của 53 dân tộc thiểu số; Có tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết viết tiếng 
phổ thông lớn hơn 1,5 lần so với bình quân chung tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên không biết đọc, biết 
viết tiếng phổ thông của 53 dân tộc thiểu số; Có tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi lớn hơn 1,5 lần 
so với bình quân chung tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi của 53 dân tộc thiểu số. 

Hướng dẫn đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng 

Từ ngày 15/2/2021, một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, 
mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 118/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. 

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần 

Thông tư 111/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác 
định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển 
đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, có hiệu lực thi hành từ 15/2/2021. 
Quy định về tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán 

Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, 
trong đó nêu rõ về hạn chế vay nợ, hạn chế cho vay và hạn chế đầu tư... của công ty chứng khoán 
có hiệu lực từ ngày 15/02/2021. 
Quy định phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy 

Từ ngày 22/02/2021, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện 
phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BTC do Bộ Tài 
chính ban hành. 
Quy định mới về hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường 

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, Thông tư 54/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và 
Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công 
vụ của lực lượng Quản lý thị trường. 
Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí 
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Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021, Thông tư 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo 
điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang 
của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san. 
Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 

Có hiệu lực thi hành từ ngày 04/02/2021, Thông tư 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại 
Luật đấu giá tài sản. Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản sẽ được điều chỉnh tăng so với 
hiện nay. 
Cụ thể, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường 
hợp đấu giá thành được quy định như sau: 

a) Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 hợp đồng; 

b) Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ 
lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp 
đồng. 

Như vậy, mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được điều 
chỉnh tăng từ 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng lên 400.000.000 đồng/01 hợp đồng. 

Nguồn: baochinhphu.vn 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=202247
http://baochinhphu.vn/Uploaded/phungthithuhuyen/2021_01_07/Thong%20tu%20108%20QLG.doc.doc

