
Danh sách 10 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

 

STT Tên văn bản Luật Ngày thông qua Ngày có hiệu lực 

1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 10/6/2020 01/01/2021 

2 
Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 

2020 
16/6/2020 01/01/2021 

3 Luật Thanh niên 2020 16/6/2020 01/01/2021 

4 Luật Doanh nghiệp 2020 17/6/2020 01/01/2021 

5 
Luật Phòng chống thiên tai và Luật 

Đê điều sửa đổi 2020 
17/6/2020 01/7/2021 

6 Luật Đầu tư 2020 17/6/2020 01/01/2021 

7 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 17/6/2020 01/01/2021 

8 
Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi 2020 
18/6/2020 01/01/2021 

9 
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư 2020 
18/6/2020 01/01/2021 

10 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020 19/6/2020 01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



và 21 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

 
- Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; 

- Nghị quyết 103/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên 

Liên minh Châu Âu; 

- Nghị quyết 104/2020/QH14 về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động 

quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức; 

- Nghị quyết 105/2020/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021; 

- Nghị quyết 106/2020/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều 

chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; 

- Nghị quyết 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 

được quy định tại Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử 

dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết 

28/2016/QH14 ngày 11/11/2016; 

- Nghị quyết 108/2020/QH14 về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

- Nghị quyết 109/2020/QH14 về việc Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về 

việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Nghị quyết 110/2020/QH14 về việc Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa XIV. 

- Nghị quyết 111/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 

về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; 

- Nghị quyết 112/2020/QH14 về Bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

khóa XIV; 

- Nghị quyết 113/2020/QH14 về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của 

cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên 

Liên minh Châu Âu; 

- Nghị quyết 114/2020/QH14 về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán 

chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

- Nghị quyết 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng 

đặc thù đối với thành phố Hà Nội; 

- Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 

2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-102-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Thuong-mai-tu-do-giua-Viet-Nam-va-Lien-minh-Chau-Au-446261.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-103-2020-QH14-phe-chuan-Hiep-dinh-Bao-ho-dau-tu-giua-Viet-Nam-Lien-minh-Chau-Au-446262.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-104-2020-QH14-gia-nhap-Cong-uoc-105-cua-To-chuc-Lao-dong-Xoa-bo-lao-dong-cuong-buc-446263.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-105-2020-QH14-Chuong-trinh-giam-sat-cua-Quoc-hoi-447369.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-106-2020-QH14-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-2021-446264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-107-2020-QH14-keo-dai-thoi-han-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-446267.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-55-2010-QH12-mien-giam-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-115442.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-quyet-28-2016-QH14-sua-doi-55-2010-QH12-mien-giam-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-326510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-quyet-28-2016-QH14-sua-doi-55-2010-QH12-mien-giam-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-326510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-108-2020-QH14-bau-Chu-tich-Hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-Nguyen-Thi-Kim-Ngan-446304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-109-2020-QH14-phe-chuan-de-nghi-mien-nhiem-Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-2016-2021-446306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-110-2020-QH14-mien-nhiem-chuc-vu-Uy-vien-Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-khoa-XIV-446307.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-111-2020-QH14-phe-chuan-danh-sach-Pho-Chu-tich-Uy-vien-Hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-446269.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-113-2020-QH14-cong-nhan-phan-quyet-giai-quyet-tranh-chap-Hiep-dinh-Bao-ho-dau-tu-446270.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-114-2020-QH14-phan-bo-von-vien-tro-khong-hoan-lai-dieu-chinh-du-toan-chi-ngan-sach-447370.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-115-2020-QH14-thi-diem-co-che-chinh-sach-tai-chinh-ngan-sach-dac-thu-Ha-Noi-446271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-116-2020-QH14-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-phai-nop-doi-voi-doanh-nghiep-447371.aspx


- Nghị quyết 117/2020/QH14 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành 

phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn 

đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; 

- Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; 

- Nghị quyết 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

- Nghị quyết 120/2020/QH14 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030; 

- Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; 

- Nghị quyết 122/2020/QH14 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-118-2020-QH14-thanh-lap-Hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-446272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-119-2020-QH14-thi-diem-to-chuc-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-Da-Nang-446273.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-120-2020-QH14-phe-duyet-Chuong-trinh-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-vung-dong-bao-dan-toc-447375.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Nghi-quyet-121-2020-QH14-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em-447056.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-122-2020-QH14-ky-hop-thu-9-chua-dieu-chinh-muc-luong-co-so-va-luong-huu-447372.aspx
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