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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực lao động, bảo 

hiểm xã hội, người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

Trong số đó: 

Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định về

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp

định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

http://www.wikilegal.vn/


A - Tin tức nổi bật
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Hình thức xử phạt

• Cảnh cáo hoặc phạt tiền.

• Tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn từ 06

tháng đến 12 tháng.

• Tịch thu tang vật VPHC: Giấy phép, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ giả mạo.

• Đình chỉ các hoạt động có liên quan từ 01 - 24 tháng tùy từng trường hợp cụ thể.

Mức phạt

Số 2 – Tháng 2, 2022

01 – 03 triệu VNĐ

Không thông báo bằng văn

bản khi chấm dứt HĐLĐ
Không chốt sổ

BHXH, NLĐ

5 – 10 triệu VNĐ

Không công khai thang, bảng

lương, quy chế thưởng

15 – 30 triệu VNĐ

Quấy rối tình dục

tại nơi làm việc

10 – 20 triệu VNĐ

Không cho NLĐ nữ nghỉ

30 phút/ngày khi vào kỳ

kinh nguyệt

Không lắp phòng vắt sữa khi

có trên 1000 lao động nữ

Làm giả, sai lệch hồ sơ để

trục lợi bảo hiểm/hồ sơ

20 – 40 triệu VNĐ

Phạt tiền, cắt lương

thay kỷ luật lao động

Kỷ luật NLĐ đang nghỉ

ốm, đang bị tam giam…

50 – 75 triệu VNĐ

Bắt NLĐ thực hiện

HĐLĐ để trả nợ

Ngược đãi, quấy rối…

người giúp việc gia đình



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Công điện 141/CĐ-TTg về đôn đốc báo cáo danh mục dự án thuộc Chương trình

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán ngân sách nhà

nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày ban hành: 16/02/2022 Ngày hiệu lực: 16/02/2022

2

Chỉ thị 01/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây

dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Ngày ban hành: 15/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/02/2022

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

3

Thông tư 03/2022/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh

Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng

hải Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 18/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/04/2022
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STT Văn bản pháp luật

LAO ĐỘNG

4

Nghị định 19/2022/NĐ-CP quy định về biện pháp thi hành chế độ, chính sách

đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển

ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày ban hành: 22/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/04/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

5

Thông tư 12/2022/TT-BTC về hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách

Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch

của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/02/2022 Ngày hiệu lực: 09/04/2022

THƯƠNG MẠI

6

Thông tư 05/2022/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp

định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 18/02/2022 Ngày hiệu lực: 04/04/2022

TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

7

Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật

về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài

nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/04/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin

phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ

Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 17/02/2022 Ngày hiệu lực: 15/09/2022

9

Thông tư 11/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 265/2016/TT-BTC quy định về

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần

số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 21/02/2022 Ngày hiệu lực: 01/05/2022
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