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A - Tin tức nổi bật

@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2021Số 2 – Tháng 12, 2021



@Copyright by WIKI LEGAL LLC, 2021Số 2 – Tháng 12, 2021

Mức phạt

tiền tối đa

Lĩnh vực đầu tư

300 triệu đồng

• Đầu tư công;

• Đầu tư KD tại VN;

• Đầu tư KD từ VN ra 

nước ngoài;

• PPP

Lĩnh vực đấu thầu

300 triệu đồng

Lĩnh vực đăng ký

doanh nghiệp

100 triệu đồng

Lĩnh vực quy hoạch

500 triệu đồng

Đơn cử một vài mức phạt VPHC nổi bật: 

- Vi phạm về kê khai vốn điều lệ: • Vốn điều lệ < 10 tỷ VNĐ: phạt 20 - 30 triệu VNĐ;

• Vốn điều lệ từ 10 tỷ - < 20 tỷ VNĐ: phạt 30 - 40 triệu VNĐ;

• Vốn điều lệ từ 20 tỷ - < 50 tỷ VNĐ: phạt 40 - 60 triệu VNĐ;

• Vốn điều lệ từ 50 tỷ - <100 tỷ VNĐ: phạt 60 – 80 triệu VNĐ;

• Vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên: phạt 80 – 100 triệu VNĐ.

- Vi phạm về thông báo thay đổi

nội dung ĐKDN:
• Phạt cảnh cáo: nếu vi phạm từ 01-10 ngày;

• Phạt 3 – 5 triệu VNĐ: nếu vi phạm từ 11 – 30 ngày;

• Phạt 5 – 10 triệu VNĐ: nếu vi phạm từ 31 – 90 ngày;

• Phạt 10 – 20 triệu VNĐ: nếu vi phạm từ 91 ngày trở lên;

• Phạt 20 – 30 triệu VNĐ: nếu không thông báo.

- Vi phạm về sử dụng vốn đầu tư công: • Phạt 100 – 200 triệu VNĐ: nếu sử dụng vốn đầu

tư công vượt tiêu chuẩn, định mức theo quy định;

• Phạt 200 – 300 triệu VNĐ: nếu sử dụng vốn đầu

tư công không đúng mục đích, đối tượng.

- Vi phạm về lập, điều chỉnh quy hoạch: • Phạt 30 – 50 triệu VNĐ: đối với hành vi điều chỉnh

không đúng trình tự, thủ tục theo quy định;

• Phạt 50 – 100 triệu VNĐ: đối với hành vi kéo dài

thời gian lập quy hoạch so với quy định;

• Phạt 300 – 500 triệu VNĐ: đối với hành vi điều

chỉnh không đúng thẩm quyền theo quy định



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực kế hoạch và đầu tư

Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

2

Thông tư 115/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác

phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành

Ngày ban hành: 21/12/2021 Ngày hiệu lực: 07/02/2022

THƯƠNG MẠI

3

Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho

người nước ngoài

Ngày ban hành: 27/12/2021 Ngày hiệu lực: 12/02/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – VẬN TẢI

4

Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

5

Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi

giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới

Ngày ban hành: 24/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

6

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm

hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng

không dân dụng

Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

7

Thông tư 33/2021/TT-BGTVT hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch

có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/12/2021

8

Thông tư 34/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, hoạt động của Trạm kiểm tra

tải trọng xe trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 16/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

9

Thông tư 35/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về

nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 17/12/2021 Ngày hiệu lực: 02/02/2022

10

Thông tư 36/2021/TT-BGTVT quy định về công tác khảo sát luồng đường thủy

nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/03/2022

11

Thông tư 38/2021/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ

Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: 20/02/2022
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STT Văn bản pháp luật

XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ

12

Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom,

thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban

hành

Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 10/02/2022

13

Thông tư 16/2021/TT-BXD ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban

hành

Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực: 20/06/2022

14

Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định về một số nội dung về hoạt động giám định

tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: 05/02/2022

LAO ĐỘNG

15

Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia

công theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

ban hành

Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022

DOANH NGHIỆP

16

Thông tư 119/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc

chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và

Kinh doanh vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 23/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

17

Thông tư 123/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt

động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

kèm theo Thông tư 42/2021/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: 20/02/2022
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STT Văn bản pháp luật

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

18

Thông tư 21/2021/TT-NHNN quy định về các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì

số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: 11/02/2022

19

Thông tư 23/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp

hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

20

Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định về một số nội dung về hoạt động giám định

tư pháp trong lĩnh vực xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: 05/02/2022

21

Thông tư 112/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022

22

Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp

dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022

23

Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng

nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: 05/02/2022

24

Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm

hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2021
Ngày hiệu lực: 01/01/2022

(Đến hết ngày 30/06/2022)
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STT Văn bản pháp luật

XUẤT – NHẬP KHẨU

25

Thông tư 24/2021/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn

ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm và thuốc lá nguyên liệu

năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 16/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/02/2022

26

Thông tư 121/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập

khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ

hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong bối

cảnh dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2021 Ngày hiệu lực: 24/12/2021

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

27

Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi

phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Ngày ban hành: 21/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

28
Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Ngày ban hành: 23/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

29

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực kế hoạch và đầu tư

Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

30

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt VPHC trong

lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng

Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

31

Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022

32

Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và

quảng cáo

Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: 01/01/2022
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