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NỘI DUNG TIN BÀI ĐĂNG KÝ
1. Chuyên mục đăng tin: Bản tin pháp luật số 07 năm 2022.
2. Nội dung tin bài: Văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực.
Trong tháng 8/2022, 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: 01 Nghị định, 04
Thông tư và 01 Quy định. 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 việc.
DANH SÁCH VÀ NỘI DUNG ĐĂNG BÀI
BẢN TIN PHÁP LUẬT
STT

Tên văn bản

Ngày ban
hành

Hiệu lực
văn bản

07/7/2022

25/8/2022

31/5/2022

01/8/2022

15/6/2022

01/8/2022

29/6/2022

15/8/2022

05/7/2022

19/8/2022

Nghị định
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Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thông tư

01

02

03

04

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn
nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc
cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ một số
văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại
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Tên văn bản

STT

Ngày ban
hành

Hiệu lực
văn bản

bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy
văn
Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác
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Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban
Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng,
đảng viên vi phạm

06/7/2022

06/7/2022

Tóm tắt và trích dẫn
I. Nghị định
1. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Cụ thể, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 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.
(Hiện hành, Nghị định 155/2016/NĐ-CP không có quy định về mức phạt đối
với cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt)
Đồng thời, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP cũng quy định hành vi vi phạm về
quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ, quan trắc, giám sát môi trường
khác đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh
giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh bị xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện
không đúng, không đầy đủ nội dung về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp
định kỳ, quan trắc, giám sát môi trường khác (về thông số, vị trí, tần suất giám sát)
theo nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi
trường, giấy phép môi trường;
b) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không
thực hiện nội dung về quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp định kỳ, quan
trắc, giám sát môi trường khác trong trường hợp phải thực hiện theo quy định.
II. Thông tư
1. Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà
thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
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Cụ thể, thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư, bên mời thầu
đăng tải lên Hệ thống trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu. Chủ đầu tư, bên mời thầu phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc
lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ
sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
theo kế hoạch vốn của từng năm.
Bên cạnh đó, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2022 là
tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100% gói thầu áp dụng hình thức đấu
thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, phí dịch vụ phi tư vấn,
dịch vụ tư vấn có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có
giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương
thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đảm bảo tổng số lượng
gói thầu qua mạng trong năm đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70%
tổng giá trị gói thầu,…
Ngoài ra, đến năm 2023 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với 100%
gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh
thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu
không quá 200 tỷ đồng, trừ gói hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn
một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ,…
2. Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ
thống mạng đấu thầu quốc gia
Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
theo lộ trình như sau:
Từ ngày 01/6/2023, việc cung cấp, đăng tải thông tin đối với dự án phải đấu
thầu theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa được thực hiện trên Hệ
thống;
Từ ngày 15/8/2023, việc phát hành thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà
đầu tư dự án PPP (E-KSQT), hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSMST),
yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm dự án đầu tư có sử dụng đất qua mạng (EYCSBNLKN) và nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự án PPP qua mạng (E-HSQT), hồ
sơ dự sơ tuyển dự án PPP qua mạng (E-HSDST), hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu
tư có sử dụng đất qua mạng (E-HSĐKTHDA) đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử
dụng đất được thực hiện trên Hệ thống.
Bên cạnh đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền chịu
trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng
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ký, đăng tải lên Hệ thống khi đăng nhập bằng Tài khoản tham gia Hệ thống của mình;
kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình trên Hệ thống.
3. Thông tư số 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam ban hành
Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 11 văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước ban hành sau đây: Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày
14/12/2001 về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng; Quyết
định số 1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây
dựng cơ bản của NHNN; Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 hướng
dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm;
Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007 về ban hành Quy chế hoạt động
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng; …
4. Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Theo đó, thời hạn dự báo, cảnh báo thời tiết cực ngắn trong khoảng tối đa 12
giờ, thời hạn ngắn trong khoảng từ trên 12 giờ đến tối đa 72 giờ, thời hạn vừa từ trên
03 ngày đến tối đa 10 ngày.
Đồng thời, bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn yêu cầu nội
dung dự báo, cảnh báo tối thiểu có các thông tin về cường độ hoặc giá trị các yếu tố
khí tượng chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 30 phút đến 03 giờ tại một địa điểm
hoặc khu vực cụ thể và khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ
tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, đối với bản tin dự báo khí hậu thời hạn dài thì nội dung dự báo, cảnh
báo tối thiểu có các thông tin về xu thế nhiệt độ không khí trung bình, tổng lượng
mưa so với giá trị trung bình nhiều năm trong thời hạn dự báo, trị số nhiệt độ không
khí trung bình và tổng lượng mưa chi tiết theo từng khoảng thời gian từ 10 - 15 ngày
tại một địa điểm hoặc khu vực cụ thể và khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết
nguy hiểm, khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các
hoạt động kinh tế - xã hội.
III. Nghị quyết, quyết định, văn bản pháp luật khác
1. Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về
kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Theo đó, hình thức kỷ luật đảng viên chạy chức, chạy quyền được quy định
như sau:
(1) Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm
trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, đơn cử như:
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- Tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có trách nhiệm, chức vụ, quyền
hạn hoặc người có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí
công tác, chức vụ, quyền hạn.
- Đặt điều kiện gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc
giới thiệu, đề cử, bổ nhiệm mình.
- Trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời điểm có lợi với nhân sự theo ý
mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ;…
(2) Trường hợp đã kỷ luật theo khoản (1) mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật
bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ), đơn cử:
- Không chỉ đạo xem xét, xử lý kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội về hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ hoặc bao che, tiếp tay cho
hành vi tiêu cực này.
- Lợi dụng chức vụ quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong
đánh giá cán bộ, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử;…
(3) Kỷ luật bằng hình thức khai trừ trong trong trường hợp vi phạm tại khoản
(1), (2) gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đưa, nhận hối lộ để được bổ nhiệm, bố trí
nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Quy định số 69-QĐ/TW thay thế Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 và
Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017.
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