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1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 01 năm 2022. 

2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực. 

Trong tháng 02/2022 các chính sách mới ban hành có hiệu lực liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động gồm: 03 Nghị định, 04 

Thông tư và 03 Quyết định. Bộ phận Thanh tra - Pháp chế thuộc phòng Tổng hợp 

tóm tắt trích dẫn, đăng tải các văn bản trên để người lao động trong Công ty được 

biết, tham khảo, phục vụ công tác. 

 

DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI  

BẢN TIN PHÁP LUẬT 

 

STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

Nghị định 

01 

Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

30/12/2021 15/02/2022 

02 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường 

10/01/2022 10/01/2022 

03 

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của 

Chính phủ về quy định 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 

17/01/2022 17/01/2022 

Thông tư 

01 

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-

BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền 

08/12/2021 07/02/2022 

BM01-01-01 
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STT Tên văn bản 
Ngày ban 

hành 

Hiệu lực 

văn bản 

thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 

Internet 

02 

Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của 

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên môn về 

y tế lao động 

24/12/2021 06/02/2022 

03 

Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của 

Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

30/12/2021 15/02/2022 

04 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

10/01/2022 10/01/2022 

Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

01 

Quyết định số 97/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 của 

Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà 

máy điện tham gia thị trường điện năm 2022 

31/12/2021 01/01/2022 

02 

Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị 

dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của 

các công trình thủy lợi, thủy điện 

12/01/2022 12/01/2022 

03 

Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ 

Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc 

lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 

2021 

19/01/2022 19/01/2022 

 

Tóm tắt và trích dẫn 

I. Nghị định 

1. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Theo đó, người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

được trở lại vị trí công tác ban đầu chỉ khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận 
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người đó không có hành vi tham nhũng. Theo quy định hiện hành, người bị tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu 

sau khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham 

nhũng hoặc hết thời gian tạm đình chỉ, tạm thời chuyển vị trí công tác khác. 

Bên cạnh đó, vụ việc tham nhũng được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng là 

vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 

năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trước đây, vụ việc tham nhũng đặc 

biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình 

thức phạt tù từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

2. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo đó, các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải có công trình 

bảo vệ môi trường đáp ứng các yêu cầu như: có hệ thống thu gom, thoát nước mưa, 

nước thải theo quy định, phù hợp với hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề; có 

công trình xử lý nước thải hoặc công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường (nếu làng nghề chưa có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung). 

Ngoài ra, phải có công trình xử lý khí thải hoặc công trình, thiết bị xử lý khí 

thải tại chỗ đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (nếu có khí thải); thực hiện các giải 

pháp kỹ thuật giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, bức xạ nhiệt bảo đảm 

không gây ô nhiễm môi trường xung quanh; và có biện pháp, công trình thu gom, 

lưu giữ chất thải rắn theo quy định. 

Bên cạnh đó, các ngành, nghề sản xuất không khuyến khích phát triển tại làng 

nghề bao gồm: ngành, nghề không thuộc ngành nghề nông thôn; ngành, nghề thuộc 

loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định; ngành, nghề 

sử dụng nhiên liệu, nguyên liệu hoặc hóa chất dễ cháy, dễ nổ, hóa chất nguy hiểm, 

hóa chất hạn chế kinh doanh; ngành, nghề sử dụng dây chuyền công nghệ, máy móc, 

thiết bị lạc hậu thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao. 

3. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ về quy định 

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. 

Theo đó, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng (hiện hành là từ 2 - 5 triệu đồng) đối 

với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau: 

- Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, 

bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng; 
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- Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có 

tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao 

động; quy chế thưởng; 

- Không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động. 

Ngoài ra, mức phạt tiền từ 5 -10 triệu đồng cũng áp dụng đối với các hành vi 

vi phạm được quy định mới như: 

- Không áp dụng thử định mức lao động trước khi ban hành chính thức; 

- Không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho 

NLĐ nhưng không đúng theo quy định; 

- Không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công 

việc có giá trị như nhau. 

III. Thông tư 

1. Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-

BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử 

dụng tài nguyên Internet. 

Cụ thể, chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam từ 18-23 tuổi được ưu tiên, hỗ 

trợ đăng ký sử dụng tên miền cấp 3 dưới “.id.vn”. Chủ thể tổ chức là doanh nghiệp 

mới thành lập, hộ kinh doanh được ưu tiên, hỗ trợ trong đăng ký sử dụng tên miền 

cấp 3 dưới “.biz.vn”. 

Theo quy định mới, tổ chức cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng 

tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 

hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu 

chiến binh Việt Nam...). 

Đáng chú ý, trong thời gian 25 ngày kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, 

nếu chủ thể đăng ký tên miền nộp phí duy trì tên miền theo quy định thì sẽ được tiếp 

tục sử dụng tên miền đã đăng ký (quy định cũ là 30 ngày). 

2. Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt 

động đào tạo chuyên môn về y tế lao động 

Thông tư này áp dụng đối với: người làm công tác y tế tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân điều dưỡng, y sỹ, điều dưỡng trung 

học, hộ sinh viên được quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 
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ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An 

toàn, vệ sinh lao động;… 

Theo đó, thủ trưởng cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định và ban hành chương 

trình đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Chương trình 

đào tạo bao gồm các nội dung như: quản lý yếu tố có hại tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp; sơ cứu, cấp cứu tại nơi 

làm việc; phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; … 

Bên cạnh đó, việc đào tạo được thực hiện theo hình thức tập trung. Thời gian 

đào tạo lần đầu cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động tối thiểu là 

40 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá. 

Ngoài ra, tiến hành đào tạo cập nhật chuyên môn về y tế lao động được thực 

hiện 5 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động 

lần đầu có hiệu lực. Thời gian đào tạo cập nhật ít nhất bằng 50% thời gian đào tạo 

lần đầu, bao gồm cả thời gian kiểm tra đánh giá. 

3. Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định 

tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công. 

Cụ thể, việc lập báo cáo kê khai, tổng hợp và lập phương án sắp xếp lại, xử lý 

nhà, đất thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP). Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất, đất lập báo cáo kê khai (bao gồm 

các thông tin diện tích, hồ sơ pháp lý, mục đích sử dụng, hiện trạng sử dụng và 

phương án đề xuất) theo mẫu. 

Bên cạnh đó, việc tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê 

duyệt bao gồm cả nhà, đất đã hoàn thành việc thực hiện phương án và nhà, đất chưa 

hoàn thành việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo đó, tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt như sau: có khả 

năng tiếp nhận, phân loại chất thải, xử lý mùi, nước rỉ rác, khí thải, linh hoạt trong 

kết hợp các công nghệ khác, xử lý các loại chất thải rắn khác nhau; mức độ tự động 
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hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị; ưu tiên công nghệ đã được ứng dụng thành 

công, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường về thiết bị xử lý, tái chế chất 

thải; tiết kiệm diện tích sử dụng đất; tiết kiệm năng lượng, khả năng thu hồi năng 

lượng trong quá trình xử lý;… 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích 

chất thải theo một trong các trường hợp sau: thông qua giá bán bao bì đựng chất thải 

rắn sinh hoạt; thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt; thông qua 

việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt. 

Ngoài ra, bao bì đựng chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau: bao bì 

chất thải nguy hại bảo đảm lưu giữ an toàn chất thải nguy hại, không bị hư hỏng, 

rách vỡ vỏ; bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm 

ngăn chất thải rỏ rỉ hoặc bay hơi; chất thải lỏng, bùn thải dạng nhão hoặc chất thải 

có các thành phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa trong bao bì cứng không vượt quá 

90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10 cm. 

IV. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác 

1. Quyết định số 97/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 của Cục Điều tiết điện lực về 

việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2022.  

Cụ thể, danh sách 101 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện trong 

năm 2022 gồm: nhà máy nhiệt điện An Khánh; nhà máy nhiệt điện Thăng Long; nhà 

máy thủy điện Bình Điền; nhà máy thủy điện Đồng Nai 5; nhà máy thủy điện Hương 

Sơn;… 

Danh sách 27 nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2022 

gồm: nhà máy thủy điện Hòa Bình; nhà máy thủy điện Ialy; nhà máy thủy điện 

Pleikrông; nhà máy thủy điện Sê San 3; nhà máy thủy điện Sê San 3A;… 

Bên cạnh đó, dự kiến 07 nhà máy điện sau đây tham gia thị trường điện năm 

2022: Đăk Mi 2; Hồi Xuân; Nậm Củm 4; Pắc Ma; Sông Hậu 1; Thác Mơ MR; Thái 

Bình 2. 

2. Quyết định số 73/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng 

của các công trình thủy lợi, thủy điện. 

Theo đó, sẽ có 561 hồ chứa và 528 công trình đập dâng thủy lợi, thủy điện 

nằm trong danh mục phải công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu. Riêng công 

trình thủy điện có 534 hồ chứa và 503 công trình đập dâng, bao gồm: sông Sê San 
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(Mê Công) (Sê San 3A: giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập là 83,5 m3/s; Sê San 4 giá 

trị dòng chảy tối thiểu sau công trình là 195,1 m3/s;...);... 

Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm 

dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi 

không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định. Định kỳ rà soát, cập nhật, tổng 

hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các 

hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01 hằng năm. 

3. Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 19/01/2022 của Bộ Công Thương về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021. 

Theo đó, Bộ Công Thương công bố Danh sách 24 văn bản hết hiệu lực toàn 

bộ như sau: Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020; Thông tư số 

26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020; Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014; 

Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015; Thông tư số 22/2013/TT-BCT ngày 

14/10/2013; Thông tư số 41/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013; Thông tư số 

19/2018/TT-BCT ngày 19/7/2018; Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018; 

Thông tư số 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016; Thông tư số 10/2014/TT-BCT ngày 

12/3/2014; Thông tư số 35/2013/TT-BCT ngày 26/12/2013; Thông tư số 

01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013;… 

Ngoài ra, Danh mục 07 văn bản hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

Nhà nước của Bộ Công Thương gồm: Thông tư số 18/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019; 

Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2018; Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 

13/12/2016; Thông tư số 32/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018; Thông tư số 

29/2018/TT-BCT ngày 28/9/2018; Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013; 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014. 
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