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1. Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/04/2021 

 

Vào ngày 01/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2021/ND-CP hiệu lực từ ngày ký 

nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2015/ND-CP ngày 22/04/2015 về hợp đồng xây dựng. 

Theo đó, nghị đính mới quy định thêm một số nguyên tắc mới cho việc điều chỉnh hợp đồng 

xây dựng, cụ thể như sau: 

 

- Trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng vẫn 

được áp dụng. 

 

- Đối với hợp đồng xây dựng theo giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong 

các trường hợp sau: 

 

- Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 

hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; 

 

- Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các 

bên hợp đồng có thỏa thuận khác; hoặc 

 

- Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật. 

 

- Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng 

như sau: 

 

- Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực 

hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; 

 

- Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các 

bên hợp đồng có thỏa thuận khác; hoặc 

 

- Khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật. 

 

Nghị định 50/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký 01/04/2021. 

Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về một số vấn đề sau: 

  

• Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ ngày 01/04/2021. 

 

• Từ tháng 7/2021, việc xây dựng kết nối và chia sẻ dữ liệu về đất đai sẽ được hoàn tất.  

 

• Sau 03 tháng áp dụng Luật Đầu tư 2020 vào thực tiễn, Nghị định mới hướng dẫn Luật Đầu tư 2020 đã được 

chính thức ban hành. 

CẬP NHẬT PHÁP LÝ (6.4.2021) 
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2. Từ tháng 7/2021, việc xây dựng kết nối và chia sẻ dữ liệu về đất đai sẽ được 

hoàn tất 

 

Ngày 24/3/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 60/TB-VPCP về kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện 

tử ngày 10/3/2021. Theo đó, để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số giai đoạn tới, 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, 

đơn cử như: 

 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc 

gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo quy 

định. 

 

- Bộ Công an triển khai hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nổi, chia sẻ, 

khai thác triệt để dữ liệu để giảm tối đa giấy tờ trong xử lý thủ tục hành chính, đến 

tháng 7/2021 khai thác, sử dụng chính thức trên diện rộng. 

 

- Các bộ, ngành, địa phương hoàn thành xây dựng, triển khai ngay các chiến lược, 

chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số cho giai đoạn mới, quyết tâm thực hiện 

các nhiệm vụ theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia. 

 

- Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, đẩy mạnh triển khai công nghệ 

thông tin và viễn thông phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. 

 

Thông báo 60/TB-VPCP được ban hành ngày 24/3/2021. 

 

3. Sau 03 tháng áp dụng Luật Đầu tư 2020 vào thực tiễn, Nghị định mới hướng 

dẫn Luật Đầu tư 2020 đã được chính thức ban hành 

   

Vào ngày 26/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư 2020. Theo đó, Nghị định 31/2021/ND-CP chi tiết và làm 

rõ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngành nghề, điều kiện tiếp cận thị trường 

đối với nhà đầu tư nước ngoài, về bảo lãnh đầu tư kinh doanh, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư,… 

 

Nghị định 31/2021/ND-CP cũng quy định rằng các nghị định dưới đây sẽ hết hiệu lực kể từ 

ngày 26/03/2021: 

 

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2014; 

 

- Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo 

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2014; 

 

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài; 

 

- Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; 
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- Nghị định 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành 

nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; và 

 

- Điều 2 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

 

Nghị định 31/2021/ND-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2020 có hiệu 

lực kể từ ngày ký là ngày 26/03/2021.  

 

Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến cho bạn.  

 

Trân trọng. 
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Người thực hiện: 

 

 

 

 

 

VỀ CHÚNG TÔI, 

 

Apolat Legal là một công ty luật chuyên 

nghiệp có văn phòng được đặt tại thành 

phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Các 

luật sư của công ty có chuyên môn trong 

hầu hết các lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam 

gồm: Doanh nghiệp và Đầu tu; Lao động 

và Việc làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết 

tranh chấp; Bất động sản và Xây dựng; 

Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên 

thiên nhiên và Môi trường; Vận tải; Công 

ngiệp và Thương mại; Giáo dục và Đào 

tạo; Tài chính và Ngân hàng; Nông nghiệp; 

Dịch thuật văn bản pháp lý; Đào tạo pháp 

luật. 

 

Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng tôi 

được phản ánh thông qua chính khách 

hàng của mình. Chúng tôi đang phục vụ 

gần 1.000 khách hàng là các công ty trong 

nước và đến từ nhiều quốc gia khác. 

 

Chúng tôi cũng vinh dự được công nhận 

bởi và /hoặc được đăng tải các bài viết của 

mình trên trang của các tổ chức và các tờ 

báo trong nước và hàng đầu thế giới như: 

Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương 

(LawAsia, 1966), The Legal500, IP Link, IP 

Coster, Lexology, Tổng kết thương mại 

toàn cầu (GTR), Thời báo Sài Gòn,v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: All materials have been prepared for general 

information purposes only. The information is not 

intended as, and should not be taken as, legal advice. Do 

not act or refrain from acting based upon information 

provided herein without first consulting our lawyers about 

your particular factual and legal circumstances. Apolat 

Legal can accept no responsibility for loss occasioned to 

any person acting or refraining from action as a result of 

any material in this publication. On any specific matter, 

reference should be made to the appropriate adviser. 

 

LÊ TIẾN ĐẠT 

Luật sư thành viên 

M (+84) 939 107 387| E dat.le@apolatlegal.com  

 

TRẦN CHÂU HOÀI HẬN 

Cộng sự 

M (+84) 988 787 285 | E han.tran@apolatlegal.com 

 

ĐẶNG NGUYỄN NGUYÊN THANH 
Trợ lý pháp lý 
M (+84) 905 161 450 | E thanh.dang@apolatlegal.com 
 

mailto:dat.le@apolatlegal.com
mailto:han.tran@apolatlegal.com
mailto:thanh.dang@apolatlegal.com
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Liên hệ:  

 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trụ sở) 

Tầng 5, Tòa nhà IMM 

99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI 
Phòng A8, Tầng 29, Tòa Đông,Trung Tâm Lotte 

Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị,Quận Ba Đình 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

 

SĐT: +84-28-3899 8683 

Email: info@apolatlegal.com  

Website: www.apolatlegal.com 

 

 

SINGAPORE (Chi nhánh) 

#26-10, SBF Center,  

160 Robinson Road 

Singapore 068914 

Tel: +84-93-2014 986 

Email: info@apolatlegal.com  

Website: www.apolatlegal.com 
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