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Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản cập 

nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của pháp 

luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường; 

2. Quản lý xây dựng và quản lý chi phí đầu tư; và 

3. Công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. 



Vào ngày 21/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ 

bộ tác động môi trường với những nội dung sau: 

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động 

môi trường bao gồm dự án đầu tư thuộc đối tượng 

phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

• Dự án đầu tư công (trừ các dự án đầu tư công 

khẩn cấp, dự án thuộc chương trình mục tiêu 

quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 

nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch); 

• Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

(dự án PPP); 

• Dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương 

đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; 

• Dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư trừ trường hợp cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư. 

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao 

gồm: 

• Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự 

án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc 

gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội 

dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, 

quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan; 

• Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính 

của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở 

quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện 

dự án; 

• Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của 

khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương 

án về địa điểm (nếu có); 

• Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy 

mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất 

thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp 

giảm thiểu tác động môi trường; 

• Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi 

tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình 

thực hiện đánh giá tác động môi trường. 
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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1522/BXD-

HĐXD đề ngày 07/5/2021 về quản lý xây dựng và 

quản lý chi phí đầu tư với nội dung sau: 

Việc sử dụng vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ để đầu tư vào dự án đầu tư xây 

dựng là vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà 

nước. Do vậy, dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn 

vốn nêu trên được xác định là dự án sử dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công theo pháp luật về xây dựng. 

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
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Vào ngày 17/5/2021, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban 

hành Quyết định số 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu 

chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc 

mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(“Mạng Lưới”). Một số nội dung đáng lưu ý là: 

Lĩnh vực tư vấn ngành kế hoạch và đầu tư (“Lĩnh Vực”) 

gồm: 

• Tư vấn về thành lập và vận hành doanh nghiệp. 

• Tư vấn về quản trị và phát triển doanh nghiệp. 

• Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. 

• Tư vấn về đầu tư. 

• Tư vấn về đấu thầu. 

• Tư vấn về tiếp cận tài chính. 

Tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng 

Lưới như sau: 

Đối với cá nhân:  

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đạo đức nghề 

nghiệp và không trong tình trạng bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc đang bị áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính trong lĩnh vực tư vấn; 

• Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ đào tạo, 

chứng chỉ hành nghề liên quan đến Lĩnh Vực; 

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với các chức vụ: giám 

đốc 01 doanh nghiệp từ 10 nhân viên trở lên; cán bộ 

quản lý tại doanh nghiệp; cán bộ làm việc tại tổ chức 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp; cán bộ tư vấn cho doanh nghiệp; 

• Đã hoặc đang thực hiện tối thiểu 01 hợp đồng tư vấn 

thuộc một trong các Lĩnh Vực trong thời gian 36 

tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia Mạng 

Lưới; và 

• Không thuộc danh sách cá nhân, tổ chức tư vấn đưa 

ra khỏi Mạng Lưới công bố tại Cổng thông tin quốc 

gia. 

• Trường hợp cá nhân là người nước ngoài thì phải đáp 

ứng các quy định về người lao động nước ngoài tại 

Việt Nam theo Bộ luật Lao động. 

Đối với tổ chức: 

• Tổ chức đã thành lập và hoạt động theo quy định của 

pháp luật; không đang trong tình trạng tạm ngừng 

hoạt động, giải thể; thực hiện hoạt động tư vấn cho 

doanh nghiệp về một trong các Lĩnh Vực; 

• Có tối thiểu 02 cá nhân tư vấn về một trong các Lĩnh 

Vực; đang làm việc liên tục, toàn thời gian từ 12 

tháng trở lên cho tổ chức tư vấn tính đến thời điểm tổ 

chức tư vấn đăng ký tham gia Mạng Lưới; và 

• Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 02 hợp đồng tư vấn 

cho doanh nghiệp trong thời gian 36 tháng tính đến 

thời điểm đăng ký tham gia Mạng Lưới. Trong đó 

ứng với mỗi lĩnh vực tư vấn đăng ký hoạt động, có ít 

nhất 01 hợp đồng tư vấn đã hoặc đang thực hiện. 

http://www.blawyersvn.com/

