
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:       /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

            Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

  QUYẾT ĐỊNH 

     Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật                                       
hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1) và Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các 

cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc Hội; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Công báo; Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Hoa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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Phụ lục 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ- BTNMT  ngày       tháng       năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích 

yếu nội dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐÂI 

1.  Thông tư 

29/2014/TT-

BTNMT ngày 

02/6/2014 

quy định việc lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-

BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất. 

26/5/2021 

2.  Thông tư 

09/2015/TT-

BTNMT ngày 

23/3/2015 

ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-

BTNMT ngày 06 tháng 8 năm 2021 quy định 

định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

22/9/2021 

II LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

3.  Thông tư 

47/2017/TT-

BTNMT ngày 

07/11/2017 

quy định về giám sát khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2021/TT-

BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước. 

30/11/2021 

III LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT 

4.  
Quyết 

định 

116/2007/QĐ-TTg 

ngày 23/7/2007 

phê duyệt Quy hoạch điều tra 

cơ bản địa chất về tài nguyên 

khoáng sản đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2020. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. 

01/12/2021 

5.  Thông tư 
02/2013/TT-

BTNMT ngày 

quy định việc lập bản đồ hiện 

trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng 

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2020/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
09/02/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-29-2014-tt-btnmt-lap-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-239134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-29-2014-tt-btnmt-lap-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-239134.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-09-2015-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-lap-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-271193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-09-2015-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-lap-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat-271193.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-47-2017-tt-btnmt-quy-dinh-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-325036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-47-2017-tt-btnmt-quy-dinh-giam-sat-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-nuoc-325036.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2013-tt-btnmt-quy-dinh-viec-lap-ban-do-hien-trang-ban-ve-mat-cat-175760.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2013-tt-btnmt-quy-dinh-viec-lap-ban-do-hien-trang-ban-ve-mat-cat-175760.aspx
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01/3/2013 khu vực được phép khai thác 

khoáng sản; thống kê, kiểm kê 

trữ lượng khoáng sản. 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng 

khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm 

kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy 

trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định 

sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. 

6.  Thông tư 

61/2017/TT-

BTNMT ngày 

22/12/2017 

về quy định quy trình, phương 

pháp xác định và các mẫu biểu 

thống kê sản lượng khoáng sản 

khai thác thực tế. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2020/TT-

BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng 

khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm 

kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác và quy 

trình, phương pháp, biểu mẫu để xác định 

sản lượng khoáng sản khai thác thực tế. 

09/02/2021 

IV LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

7.  
Quyết 

định 

04/2013/QĐ-TTg  

ngày 17/01/2013 

quy định về thẩm quyền quyết 

định Danh mục cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm 

trọng cần phải xử lý triệt để. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-

TTg ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. 

01/12/2021 

8.  Thông tư 

24/2017/TT-

BTNMT ngày 

01/9/2017 

quy định quy trình kỹ thuật 

quan trắc môi trường. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 quy định 

kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường. 

 

 

 

 

 

16/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-61-2017-tt-btnmt-quy-trinh-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-375372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-61-2017-tt-btnmt-quy-trinh-xac-dinh-san-luong-khoang-san-khai-thac-thuc-te-375372.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-24-2017-tt-btnmt-quy-dinh-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-315834.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-24-2017-tt-btnmt-quy-dinh-ky-thuat-quan-trac-moi-truong-315834.aspx
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V LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

9.  
Quyết 

định 

44/2014/QĐ-

TTg ngày 

15/8/2014 

quy định chi tiết về cấp độ rủi 

ro thiên tai. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro 

thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 

tai. 

01/7/2021 

10.  
Quyết 

định 

03/2020/QĐ-

TTg ngày 

13/01/2020 

quy định về dự báo, cảnh báo 

và truyền tin thiên tai. 

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro 

thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên 

tai. 

01/7/2021 

11.  
Quyết 

định 

03/2006/QĐ-

BTNMT ngày 

17/3/2006 

ban hành Quy chế thành lập, di 

chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải 

thể trạm khí tượng thủy văn. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2021/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định 

việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí 

tượng thủy văn quốc gia. 

21/10/2021 

12.  Thông tư 

11/2007/TT-

BTNMT ngày 

25/12/2007 

hướng dẫn cấp giấy phép hoạt 

động của công trình khí tượng 

thủy văn chuyên dùng. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2021/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021 quy định 

việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí 

tượng thủy văn quốc gia. 

21/10/2021 

13.  Thông tư 

08/2020/TT-

BTNMT ngày 

11/9/2020 

quy định kỹ thuật phương pháp 

quan trắc hải văn. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan 

trắc hải văn. 

30/12/2021 

VI LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ  

14.  Thông tư 

47/2016/TT-

BTNMT ngày 

28/12/2016 

ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật lưới trọng lực quốc gia. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 19/2021/TT-

BTNMT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

TN&MT ban hành Định mức kinh tế - kỹ 

thuật mạng lưới trọng lực quốc gia. 

15/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2014-qd-ttg-huong-dan-cap-do-rui-ro-thien-tai-244357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-44-2014-qd-ttg-huong-dan-cap-do-rui-ro-thien-tai-244357.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-03-2020-qd-ttg-du-bao-canh-bao-va-truyen-tin-thien-tai-432936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-03-2020-qd-ttg-du-bao-canh-bao-va-truyen-tin-thien-tai-432936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-03-2006-qd-btnmt-quy-che-thanh-lap-di-chuyen-nang-cap-ha-cap-giai-the-tram-khi-tuong-thuy-van-10145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-03-2006-qd-btnmt-quy-che-thanh-lap-di-chuyen-nang-cap-ha-cap-giai-the-tram-khi-tuong-thuy-van-10145.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-11-2007-tt-btnmt-huong-dan-cap-giay-phep-hoat-dong-cong-trinh-khi-tuong-thuy-van-chuyen-dung-61008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-11-2007-tt-btnmt-huong-dan-cap-giay-phep-hoat-dong-cong-trinh-khi-tuong-thuy-van-chuyen-dung-61008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2020-tt-btnmt-phuong-phap-quan-trac-hai-van-452280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-08-2020-tt-btnmt-phuong-phap-quan-trac-hai-van-452280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-47-2016-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-luoi-trong-luc-quoc-gia-337947.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-47-2016-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-luoi-trong-luc-quoc-gia-337947.aspx
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VII LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO 

15.  Nghị định 
51/2014/NĐ-

CP ngày 21/5/2014 

quy định việc giao các khu vực 

biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển. 

Bị thay thế bởi Nghị định số 11/2021/NĐ-

CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 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. 

30/3/2021 

VIII LĨNH VỰC CHUNG 

16.  
Quyết 

định 

21/2013/QĐ-

TTg ngày 

24/4/2013 

về danh mục bí mật nhà nước 

độ Tối mật trong lĩnh vực Tài 

nguyên và Môi trường. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-

TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 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. 

10/4/2021 

17.  Thông tư 

44/2014/TT-

BTNMT ngày 

01/8/2014 

quy định về giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-

BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 quy định 

về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

15/10/2021 

18.  Thông tư 

45/2014/TT-

BTNMT ngày 

01/8/2014 

quy định về hồ sơ giám định tư 

pháp và mẫu giám định tư pháp 

trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 15/2021/TT-

BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 quy định 

về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

15/10/2021 

19.  Thông tư 

04/2017/TT-

BTNMT ngày 

03/4/2017 

quy định xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật ngành tài 

nguyên và môi trường. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 16/2021/TT-

BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 quy định 

xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành 

tài nguyên và môi trường. 

15/11/2021 

20.  Thông tư 
20/2019/TT-

BTNMT ngày 

ban hành quy trình kỹ thuật xây 

dựng, duy trì, vận hành hệ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2020/TT-

BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ 
11/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-51-2014-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-230633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-51-2014-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-230633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-51-2014-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-230633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-51-2014-nd-cp-giao-khu-vuc-bien-nhat-dinh-cho-to-chuc-ca-nhan-khai-thac-su-dung-tai-nguyen-bien-230633.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-21-2013-qd-ttg-bi-mat-nha-nuoc-do-toi-mat-ve-tai-nguyen-moi-truong-183939.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-21-2013-qd-ttg-bi-mat-nha-nuoc-do-toi-mat-ve-tai-nguyen-moi-truong-183939.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-44-2014-tt-btnmt-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-244300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-44-2014-tt-btnmt-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-244300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-45-2014-tt-btnmt-ho-so-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-244301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-45-2014-tt-btnmt-ho-so-giam-dinh-tu-phap-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-244301.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-04-2017-tt-btnmt-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-321589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-04-2017-tt-btnmt-xay-dung-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-321589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-20-2019-tt-btnmt-xay-dung-duy-tri-van-hanh-he-thong-thong-tin-nganh-tai-nguyen-431354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-20-2019-tt-btnmt-xay-dung-duy-tri-van-hanh-he-thong-thong-tin-nganh-tai-nguyen-431354.aspx
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18/12/2019 thống thông tin ngành tài 

nguyên và môi trường. 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành quy trình và Định mức kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 

21.  
Thông tư 

liên tịch 

50/2014/TTLT-

BTNMT-

BNV ngày 

28/8/2014 

hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh. 

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2021/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp 

tỉnh; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 

UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

02/8/2021 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-50-2014-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-tai-nguyen-moi-truong-256813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-50-2014-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-tai-nguyen-moi-truong-256813.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-50-2014-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-tai-nguyen-moi-truong-256813.aspx
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Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- BTNMT  ngày        tháng     năm 2021  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

và tên gọi của văn bản 

Nội dung, quy định               

hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1.  Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đất đai. 

Điểm c khoản 1 Điều 5; 

khoản 3 Điều 5; Điều 7; 

Điều 8; Điều 9; Điều 10; 

Điều 11; khoản 1 Điều 14; 

Điều 16; điểm a khoản 1 

Điều 31; điểm a khoản 1 

Điều 32; khoản 4 Điều 35; 

Điều 41; Điều 55; Điều 60; 

điểm b khoản 1 Điều 68; 

điểm d khoản 5 Điều 68; 

Điều 72; điểm c khoản 1 

Điều 76; khoản 5 và khoản 6 

Điều 78; khoản 4 và khoản 5 

Điều 87; điểm b khoản 1 

Điều 88. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

08/02/2021 

Khoản 4 Điều 41. Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

Cụm từ “dồn điền đổi thửa” 

tại khoản 4 Điều 76. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
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sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

2.  Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định 

về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

Khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 

19. 
Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

08/02/2021 

3.  Nghị định 

01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 

của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai. 

Khoản 14 Điều 2. Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

08/02/2021 

Khoản 36 Điều 2 (bổ 

sung khoản 10 Điều 51 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP). 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

Khoản 49 Điều 2. Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 

Khoản 8, 10, 15, 31, 46, 56 

Điều 2. 

 Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật Đất đai. 
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4.  Thông tư 

23/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

về Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất. 

Điểm a khoản 2 Điều 15. 

 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điểm a khoản 2 Điều 17. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

1 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điểm g khoản 2 Điều 17. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 

1 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 16 Điều 18. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 

1 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

5.  Thông tư 

24/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

về hồ sơ địa chính. 

Điều 9. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các thông tư quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai. 

01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-23-2014-tt-btnmt-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-so-huu-nha-o-tai-san-khac-gan-lien-dat-236488.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
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Điểm u và điểm v khoản 2 

Điều 19. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điểm w khoản 2 Điều 19. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 

2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Mục 3 của HƯỚNG DẪN 

LẬP SỔ CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN tại Mẫu số 

03/ĐK ban hành kèm theo 

Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 

2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Mã của loại hình biến động 

theo số thứ tự 32 tại Phụ lục 

số 02 ban hành kèm theo 

Thông tư số 24/2014/TT-

BTNMT. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5  

Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Cụm từ “08/ĐK”. Bị sửa đổi bởi khoản 6 Điều 2 Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

 

01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-24-2014-tt-btnmt-ho-so-dia-chinh-236560.aspx
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6.  Thông tư 

25/2014/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 

5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

về bản đồ địa chính. 

Điểm 1.5 khoản 1 Điều 17. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

3 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 1 Điều 21. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

3 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điểm 7.1 khoản 7 Điều 22. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 

3 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

7.  Thông tư 

37/2014/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 

6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất. 

Điều 5. Bị sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

8.  Thông tư 

02/2015/TT-

BTNMT ngày 27 tháng 

01 năm 2015 của Bộ 

Điều 3. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

5 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-25-2014-tt-btnmt-ban-do-dia-chinh-236562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-25-2014-tt-btnmt-ban-do-dia-chinh-236562.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-02-2015-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-43-2014-nd-cp-nghi-dinh-44-2014-nd-cp-266954.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-02-2015-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-43-2014-nd-cp-nghi-dinh-44-2014-nd-cp-266954.aspx
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trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của 

Nghị định 

số 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

Khoản 1 Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

5 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 1 Điều 19, khoản 3 

Điều 20. 

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 11 Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

01/9/2021 

9.  Thông tư 

61/2015/TT-

BTNMT ngày 15 tháng 

12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

về cấp và quản lý Chứng 

chỉ định giá đất. 

Điểm b và điểm c khoản 1 

Điều 3. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

6 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điểm đ khoản 2 Điều 5. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 2 Điều 6. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 

6 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 
01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-230680.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-230632.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-61-2015-tt-btnmt-cap-va-quan-ly-chung-chi-dinh-gia-dat-2016-303191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-61-2015-tt-btnmt-cap-va-quan-ly-chung-chi-dinh-gia-dat-2016-303191.aspx
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ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

Khoản 3 Điều 8. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 

6 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 2 Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 

6 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Phụ lục số 01, 05, 06. Bị thay thế bởi khoản 9 Điều 11 

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

10.  Thông tư 

07/2015/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 

02 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

việc lập phương án sử 

dụng đất; lập hồ sơ ranh 

giới sử dụng đất; đo đạc, 

Điều 8. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

7 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điều 10. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 

7 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 
01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-07-2015-tt-btnmt-phuong-an-su-dung-dat-ho-so-ranh-gioi-su-dung-dat-cong-ty-nong-lam-nghiep-270512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-07-2015-tt-btnmt-phuong-an-su-dung-dat-ho-so-ranh-gioi-su-dung-dat-cong-ty-nong-lam-nghiep-270512.aspx
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lập bản đồ địa chính; 

xác định giá thuê đất; 

giao đất, cho thuê đất và 

cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất đối với công ty 

nông, lâm nghiệp. 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

11.  Thông tư 

33/2017/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 

9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

chi tiết Nghị định 

số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 

của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi 

hành Luật Đất đai và 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật 

Đất đai. 

Khoản 8 Điều 7. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 1 Điều 9. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Khoản 3 Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 

8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Điều 4, các khoản 2, 3, 4, 5 

và 6 Điều 7, khoản 1 Điều 

11 và khoản 1 Điều 12. 

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 11 Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 

30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các thông tư quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-33-2017-tt-btnmt-huong-dan-nghi-dinh-01-2017-nd-cp-luat-dat-dai-340179.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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12.  Thông tư 

27/2018/TT-

BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

về thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

Mục 2.2.5.6. tại Phụ lục 01. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

9 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

Mục 2.2.5.7. tại Phụ lục số 

01. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

9 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các thông tư 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật Đất đai. 

01/9/2021 

13.  Thông tư 

24/2019/TT-BTNMT 

ngày 31 tháng 12 năm 2

019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi và bãi bỏ 

một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc 

thẩm quyền ban hành, 

liên tịch ban hành của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Khoản 6 Điều 1. 

Bị bãi bỏ bởi khoản 8 Điều 11 Thông 

tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 

tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các thông tư quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Đất đai. 

01/9/2021 

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 

14.  Nghị định 

82/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 7 năm 2017 

của Chính phủ quy định 

về phương pháp tính, 

mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên 

Điều 3. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

15/5/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-27-2018-tt-btnmt-thong-ke-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-404794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-27-2018-tt-btnmt-thong-ke-kiem-ke-dat-dai-va-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-404794.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2017-nd-cp-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-318768.aspx
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nước. tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

Điều 4. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

15/5/2021 

Khoản 4, khoản 5, khoản 6 

Điều 7. 

Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 

của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính mức thu tiền cấp quyền 

khai thác tài nguyên nước. 

15/5/2021 

Điều 8. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

15/5/2021 

Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

15/5/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-82-2017-nd-cp-tinh-muc-thu-tien-cap-quyen-khai-thac-tai-nguyen-nuoc-318768.aspx
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sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

Điều 12. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

15/5/2021 

Điều 14. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 

1 Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 

30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về phương pháp 

tính mức thu tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước. 

15/5/2021 

Phụ lục IV. Bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 4 Nghị 

định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về phương pháp tính mức 

thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

 

15/5/2021 
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III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, ĐỊA CHẤT 

15.  Thông tư 

11/2010/TT-

BTNMT ngày 05 tháng 

7 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

định mức kinh tế - kỹ 

thuật các công trình địa 

chất. 

Mục 3 Chương I Phần II. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

12/2021/TT-BTNMT ngày 17 tháng 

8 năm 2021 ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm 

năng khoáng sản rắn phần đất liền 

trong điều tra cơ bản địa chất về 

khoáng sản; công tác bay đo từ và 

trọng lực; công tác xác định hàm 

lượng một số nguyên tố hóa học 

bằng phương pháp ICP-MS. 

05/10/2021 

IV. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

16.  Nghị định 

155/2016/NĐ-CP ngày 

18 tháng 11 năm 2016 

của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. 

Điểm a khoản 2 Điều 1. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 

1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 

24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Khoản 4, 7, 8, 10 và 11, bổ 

sung các khoản 14 và 

15 Điều 3. 

Bị sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 6. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 

1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 
10/7/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-11-2010-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-109486.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-11-2010-tt-btnmt-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-cac-cong-trinh-dia-chat-109486.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-155-2016-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
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24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điểm c khoản 2 Điều 7. Bị sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 

năm 2016 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 8. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 

1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 

24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 9. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 

1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 

24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

 

10/7/2021 
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Điều 10. Bị thay thế bởi khoản 9 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 10 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 11. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 11 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 13. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

10/7/2021 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điều 14. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điểm b và bổ sung điểm 

d khoản 8 Điều 15. 

Bị thay thế bởi khoản 15 Điều 1 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 

24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 

năm 2016 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 

vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điểm b và bổ sung điểm 

d khoản 9 Điều 16. 

Bị thay thế bởi khoản 16 Điều 1 

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 

24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điểm đ khoản 8 Điều 19. Bị sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

10/7/2021 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điều 20. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 21. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 22. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 23. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 21 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 
10/7/2021 
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ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điều 24. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 25. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 23 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điểm c khoản 4 Điều 27. Bị bãi bỏ bởi khoản 24 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

10/7/2021 
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vực bảo vệ môi trường. 

Điều 29. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 25 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 32. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 26 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 33. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 27 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 33. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 28 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

10/7/2021 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điều 39. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 29 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 40. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 44. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 31 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 46. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 32 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

10/7/2021 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

Điểm đ khoản 2 Điều 48. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 49. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 34 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Điều 52. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 35 

Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 5 năm 2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

10/7/2021 

Khoản 1 và bổ sung khoản 

4 Điều 56. 

Bị sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị 

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 5 năm 2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

10/7/2021 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 11 năm 2016 quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường. 

17.  Thông tư 

43/2015/TT-

BTNMT ngày 29 tháng 

9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về báo 

cáo hiện trạng môi 

trường, bộ chỉ thị môi 

trường và quản lý số 

liệu quan trắc môi 

trường. 

Chương III. 

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 

10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

6 năm 2021 quy định kỹ thuật quan 

trắc môi trường và quản lý thông tin, 

dữ liệu quan trắc chất lượng môi 

trường. 

16/8/2021 

V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

18.  Luật Khí tượng thủy văn. 

Khoản 2 Điều 39. Bị sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 

99 Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư năm 2020.  

01/01/2021 

Điều 54. Hết hiệu lực bởi khoản 3 Điều 76 

Luật Đầu tư 2020. 
01/01/2021 

VI. LĨNH VỰC CHUNG 

19.  Thông tư 

26/2014/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 

5 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

quy trình và Định mức 

kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường. 

Bãi bỏ Mục 6 Phần I, 

Chương II Phần II và 

Chương II Phần III.  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy 

trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường. 

11/01/2021 
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20.  Thông tư 

58/2015/TT-

BTNMT ngày 08 tháng 

12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định 

thẩm định, kiểm tra về 

nghiệm thu dự án ứng 

dụng công nghệ thông 

tin tài nguyên và môi 

trường. 

Bãi bỏ Điều 18.  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy 

trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường. 

11/01/2021 

21.  Thông tư 

17/2016/TT-

BTNMT ngày 19 tháng 

7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành 

Định mức kinh tế - kỹ 

thuật kiểm tra, nghiệm 

thu sản phẩm ứng dụng 

công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường. 

Bãi bỏ Chương II Phần II.  Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 

11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy 

trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường. 

11/01/2021 
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