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BẢN TIN PHÁP LUẬT

Nghị định mới quy định về

xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực bảo

vệ môi trường

Trong số đó: 

Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc,

thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc

vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống

phân phối khí và các công trình khí do Bộ trưởng Bộ

Công thương ban hành
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Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Website: www.wikilegal.vn

Email: hcm.office@wikilegal.vn

http://www.wikilegal.vn/
http://www.wikilegal.vn/


A - Tin tức nổi bật
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1. MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA

Hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải

rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng

bao bì chứa chất thải sinh hoạt theo quy định

1 tỷ đồng/01 hành vi vi phạmCá nhân

2. MỘT SỐ MỨC PHẠT CỤ THỂ

Các hành vi VPHC về bảo vệ môi trường xảy ra trước ngày 25/8/2022 mà bị phát hiện hoặc xem

xét ra quyết định xử phạt khi Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã có hiệu lực:

=> xử phạt theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP và Nghị định 55/2021/NĐ-CP; trường hợp Nghị định

45/2022/NĐ-CP không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ

hơn đối với hành vi xảy ra thì áp dụng Nghị định 45/2022/NĐ-CP.

Tổ chức 2 tỷ đồng/01 hành vi vi phạm

500.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ

Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị,

chung cư, tòa nhà văn phòng không bố trí thiết bị,

phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu

gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định

200 triệu – 250 triệu đồng

Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô

thị, chung cư, tòa nhà văn phòng không tổ chức thu

gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

không bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù

hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư theo quy đinh

250 triệu – 300 triệu đồng

3. THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

02 năm

4. QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH 45/2022/NĐ-CP



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 17/2022/QĐ-TTg về phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần

đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban

hành

Ngày ban hành: 28/7/2022 Ngày hiệu lực: 28/7/2022

LAO ĐỘNG

2

Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối

với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống

đường ống phân phối khí và các công trình khí do Bộ trưởng Bộ Công thương

ban hành

Ngày ban hành: 25/7/2022 Ngày hiệu lực: 09/9/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

3

Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày ban hành: 19/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/9/2022

4

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về

tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường

bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 15/7/2022 Ngày hiệu lực: 15/9/2022

5

Thông tư 19/2022/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải do Bộ

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 26/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/10/2022 

6

Thông tư 45/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục

hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập

khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài

chính ban hành

Ngày ban hành: 27/7/2022 Ngày hiệu lực: 10/9/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

7

Thông tư 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân

sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận

quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 19/7/2022 Ngày hiệu lực: 05/9/2022

8

Thông tư 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự

nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

hành

Ngày ban hành: 28/7/2022 Ngày hiệu lực: 01/8/2022

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

9

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-BTTTT quy định

Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình

tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 20/7/2022 Ngày hiệu lực: 15/9/2022
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