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

Luật số: 03/2022/QH15 
 

 

LUẬT  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG,  

LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ,  
LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT NHÀ Ở, LUẬT ĐẤU THẦU, LUẬT ĐIỆN LỰC,  

LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 
VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 

số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 

và Luật số 72/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

số 64/2020/QH14; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 72/2020/QH14; Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14, Luật số 61/2020/QH14, 

Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, 

Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 64/2020/QH14; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 24/2012/QH13 và Luật số 28/2018/QH14; 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và 

Luật số 106/2016/QH13; Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và 

Luật số 67/2020/QH14. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 17 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c khoản 4 như sau: 
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“b) Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu 

đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương 

trình đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

c) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong 

các trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A; chương trình, dự án kèm theo 

khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn 

giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm các loại hàng hóa thuộc diện phải 

được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương 

trình, dự án khu vực;”; 

b) Bãi bỏ điểm d khoản 4; 

c) Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 như sau: 

“5a. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ 

chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư 

nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương 

quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật quy định tại khoản này.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 25 như sau: 

“8. Đối với chương trình, dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 17 

của Luật này, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư được quy định như sau: 
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a) Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư; 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trình Thủ tướng Chính phủ; 

c) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 82 như sau:  

“4. Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 5 và khoản 5a 
Điều 17 của Luật này, quyết định đầu tư dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 35 
của Luật này.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 83 như sau:  

“1. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại các 
khoản 5a, 6 và 7 Điều 17 của Luật này.”. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 của Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư 

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 12 như sau: 

“b) Dự án có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm A theo quy định của 
pháp luật về đầu tư công sử dụng một hoặc một số nguồn vốn sau: vốn ngân sách 
trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý; vốn vay ODA; vốn vay ưu đãi của 
nhà tài trợ nước ngoài;”. 

 Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm g và bổ sung điểm g1 vào sau điểm g khoản 1 Điều 31 
như sau: 

“g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có 
quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;  

g1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không 
phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích 
được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt; 
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thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là 
di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm b1 vào sau điểm b khoản 1 Điều 32 
như sau: 

“b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị 
có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;  

b1) Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa 
không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II 
của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc 
gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án 
đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế 
phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của 
đô thị loại đặc biệt;”. 

3. Bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 3 Điều 33 như sau: 

“g) Đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị 
của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.”. 

4. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 75. 

5. Bổ sung ngành, nghề số thứ tự 132a vào sau số thứ tự 132 của Phụ lục IV về 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sau: 

STT NGÀNH, NGHỀ 

132a 
Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh 
sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch 
vụ mật mã dân sự) 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 

“1. Có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp quy định 
tại điểm a, điểm b khoản này mà việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây 
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dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ 
trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu 
hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và các trường 
hợp thu hồi khác theo quy định của pháp luật:  

a) Có quyền sử dụng đất ở; 

b) Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. 

Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có 

trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo 

quy định của pháp luật về đất đai.”. 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu  

1. Bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33 như sau: 

“Điều 33a. Các hoạt động thực hiện trước đối với dự án sử dụng vốn hỗ 

trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi  

1. Việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ 

sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, xác định danh sách ngắn đối với các hoạt động mua 

sắm của dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi được thực 

hiện trước khi ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức, vốn vay ưu đãi. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 34 như sau:  

“c) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi, trừ trường hợp quy định tại Điều 33a của 

Luật này;”. 
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Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình 
đẳng, cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước để nâng cao hiệu quả 
trong hoạt động điện lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện 
lực và khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt 
động đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và theo quy hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối điện, bán 
buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực. 

Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được vận hành lưới điện truyền tải do 
mình đầu tư xây dựng. 

2a. Nhà nước độc quyền trong các hoạt động sau đây: 

a) Điều độ hệ thống điện quốc gia;  

b) Xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;  

c) Vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải do các thành phần 
kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng.”. 

2. Bổ sung một số điểm vào khoản 1 và khoản 2 Điều 40 như sau: 

a) Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 1 như sau:  

“d1) Đấu nối vào lưới điện truyền tải do các thành phần kinh tế đầu tư xây 
dựng khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật;”; 

 b) Bổ sung điểm h1 vào sau điểm h khoản 2 như sau: 

“h1) Bảo đảm quyền đấu nối của các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực vào 
lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng; trường hợp từ chối đấu nối thì thực 
hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương;”. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 

1. Sửa đổi, bổ sung tên điều và đoạn mở đầu khoản 1 Điều 49 như sau: 
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“Điều 49. Quyền của thành viên công ty 

1. Thành viên công ty có các quyền sau đây:”. 

2. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 50 như sau: 

“Điều 50. Nghĩa vụ của thành viên công ty”.  

3. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 60 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 như sau: 

“e) Họ, tên và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên 
bản họp (nếu có);”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:  

“3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên 
bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham 
dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 
các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, 
người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách 
nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng 
thành viên. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy 
ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, 
Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 109 như sau:  

“d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài 
chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải 
thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hằng năm;”. 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau: 

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 
diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu 
quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 
Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định: 
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a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công 
ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 
số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán 
thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do 
Điều lệ công ty quy định.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 như sau: 

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 
được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua 
biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g 
và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ 
tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách 
nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng 
quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra 
đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, 
Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 217 như sau: 

“5. Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định chi tiết việc tổ 
chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh 
hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh là doanh nghiệp nhà nước và công ty 
trách nhiệm hữu hạn do doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 88 của 
Luật này nắm giữ 100% vốn điều lệ.”. 
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Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc 
biệt tại Điều 7 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 4 mục I của Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt tại 
Điều 7 như sau: 

STT Hàng hóa, dịch vụ 
Thuế suất 

(%) 

 g) Xe ô tô chạy điện  

 (1) Xe ô tô điện chạy bằng pin  

 - Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống  

 
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 
năm 2027 

3 

 + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027  11 

 - Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ  

 
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 
năm 2027 

2 

 + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 7 

 -  Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ  

 
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 
năm 2027 

1 

 + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 4 

 -  Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng  

 
+ Từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 02 
năm 2027 

2 

 + Từ ngày 01 tháng 3 năm 2027 7 

 (2) Xe ô tô chạy điện khác  

 - Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống 15 
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STT Hàng hóa, dịch vụ 
Thuế suất 

(%) 

 - Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ 10 

 - Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ 5 

 - Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng 10 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự  

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau: 

“Điều 55. Ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản 

1. Cơ quan thi hành án dân sự phải ủy thác thi hành án trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành 

án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở sau khi đã xử lý xong tài sản tạm giữ, 

thu giữ, tài sản kê biên trên địa bàn có liên quan đến khoản ủy thác, trừ trường hợp 

quy định tại điểm b khoản này.  

Trường hợp thi hành nghĩa vụ về tài sản thì ủy thác cho cơ quan thi hành án 

dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; trường hợp không xác định được nơi 

có tài sản thì ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án 

làm việc, cư trú hoặc có trụ sở. 

Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án có tài sản, 

làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở các địa phương khác nhau thì ủy thác toàn bộ 

nghĩa vụ thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa 

phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án; 

b) Ủy thác thi hành án đối với khoản phải thi hành án cụ thể có tài sản bảo đảm 

theo bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản. 

2. Cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản trên địa bàn, đồng thời có thể ủy 

thác xử lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản được bản án, quyết 
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định tuyên kê biên, phong tỏa hoặc xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án mà tài sản 

ở nhiều địa phương khác nhau.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 như sau: 

“Điều 56. Thẩm quyền ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản 

1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài 

sản như sau: 

a) Ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ở địa phương khác đối 

với các bản án, quyết định về nhận người lao động trở lại làm việc hoặc bồi 

thường thiệt hại mà người phải thi hành án là cơ quan nhà nước cấp tỉnh trở lên; 

bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến quyền sở hữu trí 

tuệ; quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 

của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh 

tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của 

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định 

xử lý vụ việc cạnh tranh; 

b) Ủy thác cho cơ quan thi hành án cấp quân khu đối với vụ việc mà đương sự 

hoặc tài sản có liên quan đến quân đội trên địa bàn; 

c) Ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện đối với vụ việc khác, trừ 

trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. 

2.  Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài 

sản đối với vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành 

án dân sự cấp tỉnh ở địa phương khác, cơ quan thi hành án cấp quân khu, cơ quan 

thi hành án dân sự cấp huyện khác. 

3.  Cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản 

đối với vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án 

cấp quân khu khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án 

dân sự cấp huyện.”. 
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3. Sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: 

“Điều 57. Thủ tục ủy thác thi hành án và ủy thác xử lý tài sản 

1. Thủ tục ủy thác thi hành án được quy định như sau:  

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định có căn cứ ủy thác, 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác. Trường hợp thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ra quyết định ủy thác trong 

thời hạn 24 giờ, kể từ khi có căn cứ ủy thác. Trường hợp đã ra quyết định thi hành 

án nhưng xét thấy cần ủy thác thì phải ra quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ 

quyết định thi hành án. 

Hồ sơ ủy thác thi hành án bao gồm quyết định ủy thác thi hành án; bản án, 

quyết định hoặc bản sao bản án, quyết định trong trường hợp ủy thác cho nhiều 

nơi, ủy thác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật này; bản sao biên 

bản kê biên, tạm giữ tài sản và các tài liệu khác có liên quan, nếu có;  

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác, 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án và 

thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác. Trường hợp thi 

hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải ra ngay quyết định 

thi hành án. 

2. Thủ tục ủy thác xử lý tài sản được quy định như sau: 

a) Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác xử lý tài sản.  

Hồ sơ ủy thác xử lý tài sản bao gồm quyết định ủy thác xử lý tài sản; bản 

sao bản án, quyết định; quyết định thi hành án và các tài liệu khác có liên quan, 

nếu có; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác 

xử lý tài sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định xử 

lý tài sản ủy thác, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành và thông báo bằng 

văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác. 
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Chấp hành viên căn cứ quyết định thi hành án, kết quả tổ chức thi hành án của 

cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và quyết định xử lý tài sản ủy thác để tiếp 

tục thực hiện trình tự, thủ tục xử lý tài sản theo quy định của Luật này;  

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày giao tài sản cho người mua 

được tài sản bán đấu giá hoặc người nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành 

án, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác xử lý tài sản chuyển số tiền thu được 

cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác để thanh toán theo quy định tại Điều 47 

của Luật này, sau khi trừ chi phí thi hành án, đồng thời, thông báo ngay bằng văn 

bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác;  

d) Cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác xử lý tài sản chịu trách nhiệm toàn bộ 

về quá trình tổ chức thi hành vụ việc, trừ việc xử lý tài sản của cơ quan thi hành án 

dân sự nhận ủy thác. 

Trường hợp xác định kết quả thẩm định giá, bán đấu giá tài sản đủ để thanh 

toán nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí liên quan hoặc có quyết 

định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án thì thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan 

thi hành án dân sự nhận ủy thác để tạm dừng việc xử lý các tài sản còn lại. Việc 

tiếp tục xử lý tài sản ủy thác được thực hiện theo thông báo của cơ quan thi hành 

án dân sự đã ủy thác.  

 Trường hợp đã thu đủ số tiền thi hành án và các chi phí liên quan hoặc có 

quyết định đình chỉ thi hành án thì thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan thi 

hành án dân sự nhận ủy thác để chấm dứt việc xử lý các tài sản còn lại, giải tỏa kê 

biên tài sản theo quy định của Luật này. Cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác 

phải thanh toán các chi phí thi hành án phát sinh trước thời điểm chấm dứt việc xử 

lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 73 của Luật này; 

đ) Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác xử lý tài sản chịu trách nhiệm thực 

hiện các quy định liên quan đến việc xử lý tài sản ủy thác; thông báo ngay bằng 

văn bản kết quả thẩm định giá, thời điểm bán đấu giá, kết quả xử lý tài sản cho cơ 
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quan thi hành án dân sự đã ủy thác; tạm dừng hoặc chấm dứt xử lý tài sản theo yêu 

cầu của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác.  

3. Cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác không được từ chối thực hiện 
quyết định ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản, trừ trường hợp quyết định ủy 
thác có sự nhầm lẫn, sai sót về nội dung hoặc thẩm quyền của cơ quan thi hành án 
dân sự nhận ủy thác.”. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022. 

Điều 11. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay 
ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 
trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư quy 
định tại Điều 1 của Luật này có thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã hoàn thành thủ tục lập, thẩm định 
và có văn bản thẩm định làm cơ sở cho việc quyết định chủ trương đầu tư hoặc 
điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 25 và Điều 34 của Luật 
Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14 trước ngày Luật này có hiệu lực thi 
hành thì tiếp tục thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết 
định theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 72/2020/QH14. 

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận, 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho 
thuê mua), khu đô thị thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ 
tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14 nay thuộc 
thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo 
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quy định tại Điều 3 của Luật này đã tiếp nhận và quá thời hạn giải quyết nhưng 
chưa trả kết quả theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 72/2020/QH14 thì tiếp tục thực hiện theo 
quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 72/2020/QH14.  

4. Đối với hồ sơ hợp lệ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
thuận nhà đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
thương mại trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất 
khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Luật này có 
hiệu lực thi hành mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy 
định tại Điều 4 của Luật này và pháp luật có liên quan. 

5. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các việc thi hành án dân sự chưa 
được thi hành hoặc chưa thi hành xong thì áp dụng quy định của Luật này; quyết 
định, hành vi của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên đã được thực hiện 
theo quy định của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13, Luật số 23/2018/QH14 và Luật số 
67/2020/QH14 có giá trị và tiếp tục được thực hiện. 

 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, 
kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022. 

 

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
 

Vương Đình Huệ 
 


