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Mục lục Trang 

 I. Quy định mới 4 

 Quy định mới ban hành trong tháng 01 năm 2022  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 5 

 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

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

kế hoạch và đầu tư 

 Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 

 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

 Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Kinh doanh bất động sản 

 Nghị định 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

 Nghị định 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng 

thủy văn; đo đạc và bản đồ 

 Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường 

 Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện 

của EVN  

 Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất 

 Thông tư 01/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện  

 Thông tư 02/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện  

 Thông tư 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành 

Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 

 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  

 Quyết định 65/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 
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luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương năm 

2021 

 Quyết định 73/QĐ-BTNMT 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  

 Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện 

tham gia thị trường điện năm 2022 

 Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái 

tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 

 Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình 

quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Điện lực – Dầu khí  2. Đầu tư – Xây dựng 

-  Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 
tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

-  Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực 
về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia 
thị trường điện năm 2022 

- Nghị định 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

-  Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN  

- Quyết định 73/QĐ-BTNMT 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  

-  Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái tạo trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 

-  Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia 
về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội năm 2022 

 
-  Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và 
đầu tư 

-  Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh 
bất động sản 

- Nghị định 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước 
và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ 

- Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

-  Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì 
soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, 
nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 
bất thường lần thứ nhất 

- Thông tư 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ 
môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Bảo vệ môi trường 

 

3. Tài chính  4. Doanh nghiệp 

-  Thông tư 01/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung 
ương thực hiện  

-  Thông tư 02/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan 
trung ương thực hiện  

 

 
-  Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 156/2020/NĐ-
CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán 

- Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, 
chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 
đình 

- Quyết định 65/QĐ-BCT 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 
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Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu 

tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án 

dân sự  
 

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật 

Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Luật số 

03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và 

Luật Thi hành án dân sự. 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực : sửa 

đổi, bổ sung khoản 2 và bổ sung khoản 2a vào sau 

khoản 2 Điều 4 như sau: “Xây dựng và phát triển thị 

trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, 

cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước để 

nâng cao hiệu quả trong hoạt động điện lực; bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và 

khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh 

tế tham gia hoạt động đầu tư xây dựng lưới điện truyền 

tải trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh và theo quy 

hoạch phát triển điện lực, hoạt động phát điện, phân phối 

điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành 

điện lực. Các thành phần kinh tế ngoài nhà nước được 

vận hành lưới điện truyền tải do mình đầu tư xây dựng ;  

Nhà nước độc quyền trong các hoạt động sau đây: 

a) Điều độ hệ thống điện quốc gia; 

b) Xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh; 

c) Vận hành lưới điện truyền tải, trừ lưới điện truyền tải 

do các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây 

dựng.”. 

Bổ sung một số điểm vào khoản 1 và khoản 2 Điều 40 

như sau: Đấu nối vào lưới điện truyền tải do các thành 

phần kinh tế đầu tư xây dựng khi đáp ứng các điều kiện 

và tiêu chuẩn kỹ thuật ; Bổ sung điểm h1 vào sau điểm 

h khoản 2 như sau : bảo đảm quyền đấu nối của các tổ 

chức, cá nhân hoạt động điện lực vào lưới điện truyền 

tải do mình đầu tư xây dựng ; trường hợp từ chối đấu 

nối thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương. 

Trong Luật này, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật khác 

: Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật Đấu thầu; 

Luật Doanh nghiệp; Luật Thi hành án dân sự….. 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. 

 -  Ngày ban hành: 11/01/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 01/3/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-

tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx 

 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tư 

 

Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư 

Ngày 28/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Theo quy định mức mới, hình thức xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn gồm phạt 

cảnh cáo và phạt tiền. Tuy nhiên mức phạt tiền tối đa có 

sự thay đổi lên tới 500 triệu đồng trong lĩnh vực quy 

hoạch, 300 triệu đồng trong lĩnh vực đầu tư, đấu thấu; 

lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100 triệu đồng. 

Mức phạt tiền quy định nêu trên áp dụng đối với tổ chức. 

Với cá nhân vi phạm cùng một hành vi thì mức phạt tiền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-sua-doi-Luat-Dau-tu-cong-Luat-Dau-tu-theo-phuong-thuc-doi-tac-cong-tu-486653.aspx
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bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức. Thời hạn xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 1 năm; 

lĩnh vực quy hoạch là 2 năm. 

Đáng lưu ý là mức phạt vi phạm về kê khai hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp  tăng lên gấp đôi so với mức hiện hành. 

Hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội 

dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mức phạt tiền từ 20 

triệu đến 30 triệu đồng thay vì mức từ 10 triệu đến 15 

triệu đồng như quy định cũ. 

Nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt mới liên quan 

đến vi phạm về kê khai vốn điều lệ khi đăng ký thành lập 

doanh nghiệp. Theo đó hành vi khai khống vốn điều lệ 

có giá trị dưới 10 tỷ đồng sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 

30 triệu đồng, khai khống từ 10 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng 

mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. Mức phạt tối đa 

của hành vi này lên tới 100 triệu đồng. 

Đối với hành vi vi phạm về thành lập, chấm dứt hoạt 

động của chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp mức phạt tối đa lên tới 30 triệu đồng. Trước đây, 

mức phạt tối đa liên quan tới quy định này là 10 triệu 

đồng. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 

-  Ngày ban hành: 28/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-

pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực chứng 

khoán và thị trường chứng khoán  

 

Nghị định 128/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

chứng khoán và thị trường chứng khoán 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

128/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Cụ thể, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Không 

mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu bằng 

ngoại tệ tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được phép theo quy định của pháp luật quản lý ngoại hối 

; Không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài 

khoản phong tỏa ; Sử dụng tiền trong tài khoản phong 

tỏa trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông 

báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả 

đợt chào bán hoặc báo cáo kết quả đợt phát hành. 

Bên cạnh đó, đối với hành vi không chuyển số tiền thu 

được từ đợt phát hành thêm vào tài khoản phong tỏa tại 

ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoà i; sử dụng 

số tiền thu được từ đợt chào báo trước khi Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về 

việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành sẽ bị phạt 

tiền từ 100.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng. 

Ngoài ra, phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 

đồng đối với công ty đại chúng không thực hiện thông 

báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa hoặc về thay đổi tỷ lệ 

sở hữu nước ngoài tối đa. Đối với công ty đại chúng thực 

hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không 

đúng thời hạn quy định bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 50.000.000 đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

          - Ngày ban hành : 30/12/2021 

          - Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-128-2021-ND-CP-sua-doi-

Nghi-dinh-156-2020-ND-CP-306856.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-122-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-ke-hoach-285024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-128-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2020-ND-CP-306856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-128-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2020-ND-CP-306856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Chung-khoan/Nghi-dinh-128-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-156-2020-ND-CP-306856.aspx
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Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu 

hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

 
Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 

chống bạo lực gia đình 

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 

144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. 

Theo đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi như: sàm sỡ, quấy 

rối tình dục; dâm ô với người dưới 16 tuổi nhưng không 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS); khiêu dâm, kích 

dục ở nơi công cộng; cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy 

cứu TNHS; gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ 

khí thô sơ, công cụ hỗ trợ … 

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với các hành vi tổ chức đánh bạc: 

Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; 

dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình 

hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc; đặt 

máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; tổ chức hoạt 

động cá cược ăn tiền trái phép. 

Một trong các hành vi như làm chủ lô, đề; tổ chức mạng 

lưới bán số lô, số đề; tổ chức cá cược trong hoạt động 

thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các 

hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền… bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

 -  Ngày ban hành: 31/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-

xa-hoi-425471.aspx 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Kinh doanh bất động sản 

 

Nghị định 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 

doanh bất động sản 

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

02/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 

Trước đây, Chính phủ yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh 

doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã 

theo quy định của pháp luật về hợp tác xã và phải có vốn 

pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên theo quy định 

mới, đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm 

chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp 

luật thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp 

hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử 

dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu 

tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. 

Trong đó, việc xác định vốn chủ sở hữu căn cứ vào kết 

quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc 

kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp 

đang hoạt động (được thực hiện trong năm hoặc năm 

trước liền kề); trường hợp là doanh nghiệp mới thành 

lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế 

đã góp theo quy định của pháp luật. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022. 

       - Ngày ban hành : 06/01/2022 

       - Ngày hiệu lực: 01/3/2022 

Xem chi tiết văn bản tại :https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-02-2022-ND-CP-huong-

dan-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-xa-hoi-425471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-xa-hoi-425471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-xa-hoi-425471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-144-2021-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-an-ninh-an-toan-xa-hoi-425471.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-02-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-02-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-02-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-2014-484653.aspx
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Lưu hành nội bộ                                      Ban Pháp chế PV Power 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; 

thủy lợi; đê điều 

 

Nghị định 03/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, 

chống thiên tai; thủy lợi; đê điều 

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

03/2022/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. 

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính áp dụng 

với cá nhân đối với lĩnh vực phòng, chống thiên tai và 

thủy lợi là 01 năm; đối với lĩnh vực đê điều là 02 năm. 

Mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng đối với lĩnh vực 

phòng, chống thiên tai; 100.000.000 đồng đối với lĩnh 

vực đê điều; và 250.000.000 đồng đối với lĩnh vực thủy 

lợi. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức bằng 02 lần mức 

phạt tiền đối với cá nhân, với cùng một hành vi vi phạm 

hành chính. 

Cụ thể, mức phạt tiền thấp nhất từ 1.000.000 đồng – 

3.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi đổ đất, chất thải, 

để nguyên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện vào công 

trình kè, công trình chống sạt lở, công trình chống sụt 

lún đất, công trình chống lũ quét, công trình cảnh báo 

thiên tai với khối lượng dưới 03m3; cao nhất là 

40.000.000 đồng-50.000.000 đồng nếu khối lượng từ 

500 m3 trở lên. 

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng với hành vi: sử dụng sai mục đích, làm 

thất thoát tiền, hàng cứu trợ, cứu trợ không đúng đối 

tượng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

chiếm đoạt hàng cứu trợ mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự; hoặc thực hiện nhiệm vụ cứu trợ 

không kịp thời. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành : 06/01/2022 

-  Ngày hiệu lực: 06/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-

phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-

tai-500041.aspx 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên 

nước và khoáng sản; khí tượng thủy 

văn; đo đạc và bản đồ 
 

Nghị định 04/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài 

nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo 

đạc và bản đồ 

Ngày 06/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

04/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí 

tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ. 

Theo đó, các hình thức xử phạt bổ sung đối với các vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản như sau: tước quyền sử dụng giấy phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; giấy phép 

hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, 

khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng, kể từ 

ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; tịch thu tang vật 

(bao gồm mẫu vật là khoáng sản và các loại tang vật 

khác), phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính. 

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung khác là đình chỉ hoạt 

động lập, thực hiện đề án dự án về tài nguyên nước; 

đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất, thăm 

dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng, kể 

từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. 

Bên cạnh đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản là 02 

năm. Bổ sung quy định phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi “lắp đặt thiết bị quan 

trắc, giám sát không đúng theo quy định”. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 06/01/2022. 

       -  Ngày ban hành: 06/01/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 06/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-

Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-

488081.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-500041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-500041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-500041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-03-2022-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-phong-chong-thien-tai-500041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-04-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-dat-dai-488081.aspx
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Quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường  

 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 

08/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

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. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký. 

-  Ngày ban hành: 10/01/2022 

-  Ngày hiệu lực: 10/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-

huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx 

 

 

 

 

 

Đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của 

EVN  

Quyết định 2270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của EVN  

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 2270/QĐ-TTg về việc đánh giá lại 03 nhà máy thủy 

điện của EVN. 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đánh giá lại 

tài sản, vốn của 03 nhà máy Thủy điện (Hòa Bình, Trị 

An, Ialy) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo 

đề nghị của Bộ Tài chính. Thời điểm đánh giá là 0h ngày 

01/7/2021. Kết quả đánh giá lại được kiểm toán theo quy 

định của pháp luật kiểm toán Nhà nước. 

Cụ thể, mục đích của việc đánh giá là sử dụng nguồn 

chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản, vốn của 03 nhà 

máy Thủy điện để bổ sung vốn điều lệ của EVN theo quy 

định, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án điện cho 

EVN nhằm thực hiện cơ cấu lại tài chính, đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của EVN giai đoạn 2021-2025. 

Ngoài ra, đối tượng thực hiện đánh giá lại là các tài sản 

cố định hữu hình của 03 nhà máy Thủy điện phục vụ trực 

tiếp cho hoạt động sản xuất điện, đang được theo dõi, 

hạch toán trên sổ sách kế toán theo đúng quy định tại 

thời điểm đánh giá lại. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

- Ngày ban hành : 31/12/2021 

- Ngày hiệu lực :  31/12/2021 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2270-QD-TTg-

2021-danh-gia-lai-03-nha-may-thuy-dien-Tap-doan-

Dien-luc-499647.aspx 

 

 

Ban hành Danh mục và phân công cơ 

quan chủ trì soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết thi hành các luật, nghị 

quyết được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2270-QD-TTg-2021-danh-gia-lai-03-nha-may-thuy-dien-Tap-doan-Dien-luc-499647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2270-QD-TTg-2021-danh-gia-lai-03-nha-may-thuy-dien-Tap-doan-Dien-luc-499647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2270-QD-TTg-2021-danh-gia-lai-03-nha-may-thuy-dien-Tap-doan-Dien-luc-499647.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2270-QD-TTg-2021-danh-gia-lai-03-nha-may-thuy-dien-Tap-doan-Dien-luc-499647.aspx
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Quyết định 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ 

trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các 

luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua 

tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất 

Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 130/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân 

công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 

thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. 

Trước ngày 10/02/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần 

trình 02 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 

thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (Luật 

03/2022/QH15): 

Thứ nhất, Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 1 và 

khoản 1 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật 

Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 

và Luật Thi hành án dân sự. 

Thứ hai, Nghị định quy định chi tiết việc tổ chức quản lý 

và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc 

phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an 

ninh là doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm 

hữu hạn do doanh nghiệp Nhà nước quy định tại khoản 

2 Điều 88 Luật Doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ 

(khoản 7 Điều 7). 

Ngoài ra, để hướng dẫn thi hành Luật 03/2022/QH15, Bộ 

Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định về điều kiện 

kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (khoản 5 

Điều 3), trình trước 10/02/2022. Chính phủ cho phép Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn 

nhưng phải đảm bảo lấy ý kiến của các đối tượng chịu 

sự tác động trực tiếp của văn bản. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 25/01/2022 

- Ngày hiệu lực :  25/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://luatvietnam.vn/tu-

phap/quyet-dinh-130-qd-ttg-216349-d1.html 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng nguồn nước do cơ quan trung 

ương thực hiện  

 

Thông tư 01/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan 

trung ương thực hiện  

Ngày 11/01/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

01/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn 

nước do cơ quan trung ương thực hiện. 

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt đối với 

đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây 

đến dưới 10 m3/giây; phát điện với công suất từ 2.000 

kW đến dưới 10.000 kw; các mục đích khác với lưu 

lượng từ 50.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 

m3/ngày đêm là 12.800.000 đồng/hồ sơ ; đối với đề án 

khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất nông nghiệp 

với lưu lượng từ 10 m3/giây đến 50 m3/giây; phát điện 

với công suất từ 10.000 kw đến 20.000 kw; các mục đích 

khác với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm đến 

200.000 m3 /ngày đêm là 18.000.000 đồng/hồ sơ ; đối 

với đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất 

nông nghiệp với lưu lượng trên 50 m3/giây; phát điện với 

công suất trên 20.000 kw; các mục đích khác với lưu 

lượng trên 200.000 m3/ngày đêm là 23.400.000 đồng/hồ 

sơ ; đối với đề án khai thác nước mặt với công trình quan 

trọng quốc gia là 28.800.000 đồng/hồ sơ. 

Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển đối 

với đề án có lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm đến 

dưới 500.000 m3/ngày đêm là 12.800.000 đồng/hồ sơ; 

đề án có lưu lượng từ 500.000 m3/ngày đêm đến dưới 

1.000.000 m3/ngày đêm là 18.000.000 đồng/hồ sơ; đề 

án có lưu lượng từ 1.000.000 m3/ngày đêm đến 

2.000.000 m3/ngày đêm là 23.400.000 đồng/hồ sơ; đề 

án khai thác, sử dụng nước trên 2.000.000 m3/ngày đêm 

có phí thẩm định 28.800.000 đồng/hồ sơ. 

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô lớn là 3.000.000 đồng/hồ sơ. 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-130-qd-ttg-216349-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-130-qd-ttg-216349-d1.html
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Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào 

ngân sách Nhà nước. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, 

tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng 

trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho 

bạc Nhà nước. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2022 

      -  Ngày ban hành: 11/01/2022 

      -  Ngày hiệu lực: 25/02/2022  

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-

do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-

nuoc-500961.aspx 

 

Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực 

chứng khoán áp dụng tại các tổ chức 

kinh doanh chứng khoán, ngân hàng 

thương mại tham gia vào thị trường 

chứng khoán Việt Nam  

 

Thông tư 02/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ 

quan trung ương thực hiện  

Ngày 11/01/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 

02/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 

môi trường do cơ quan trung ương thực hiện. 

Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường đối với 

các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I là 50 triệu đồng/giấy 

phép ; đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc 

các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị 

hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển 

chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của 

UBND cấp tỉnh là 45 triệu đồng/giấy phép. Phí thẩm định 

cấp điều chỉnh giấy phép môi trường là 15 triệu 

đồng/giấy phép/dự án/cơ sở. 

Ngoài ra, phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi 

trường đối với các dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải nguy hại hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại có đến 04 thiết bị xử lý chất thải nguy hại là 60 

triệu đồng/dự án, 40 triệu đồng/cơ sở; từ 5 đến 10 thiết 

bị: 65 triệu đồng/dự án, 50 triệu đồng/cơ sở; từ 11 thiết 

bị trở lên là 70 triệu đồng/dự án, 60 triệu đồng/cơ sở. 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2022 

     -  Ngày ban hành: 11/01/2022 

     -  Ngày hiệu lực: 11/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2022-TT-BTC-phi-

tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-co-quan-trung-

uong-thuc-hien-500928.aspx 

 

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường về ứng phó với biến đổi khí 

hậu 

 

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành Luật 

Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu 

Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Thông tư 01/2022/TT-BTNMT về việc quy định chi 

tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Theo đó, nội dung đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu bao gồm: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu 

đến hệ thống tự nhiên gồm tài nguyên đất, tài nguyên 

nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, đa dạng 

sinh học, tài nguyên biển, đảo và các tài nguyên, yếu tố 

môi trường khác ; Đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu đến hệ thống kinh tế gồm hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng ; Đánh giá tác động của 

biến đổi khí hậu đến hệ thống xã hội. 

Bên cạnh đó, Bộ quản lý lĩnh vực thành lập và tổ chức 

họp Hội đồng thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính 

cấp lĩnh vực; thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại 

diện các Bộ quản lý lĩnh vực, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, các Bộ có liên quan và các chuyên gia có chuyên 

môn phù hợp. 

Cụ thể, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá kết 

quả kiểm kê khí nhà kính theo các nội dung chính sau: 

Sự đầy đủ về nội dung, thông tin, dữ liệu kiểm kê khí nhà 

kính ; Sự phù hợp về việc xác định các nguồn phát thải, 

bể hấp thụ khí nhà kính ; Sự phù hợp của phương pháp 

kiểm kê khí nhà kính ; Đánh giá sự chính xác và độ tin 

cậy của kết quả kiểm kê khí nhà kính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-01-2022-TT-BTC-che-do-thu-nop-quan-ly-va-su-dung-phi-khai-thac-nguon-nuoc-500961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2022-TT-BTC-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-co-quan-trung-uong-thuc-hien-500928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2022-TT-BTC-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-co-quan-trung-uong-thuc-hien-500928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2022-TT-BTC-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-co-quan-trung-uong-thuc-hien-500928.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-02-2022-TT-BTC-phi-tham-dinh-cap-giay-phep-moi-truong-co-quan-trung-uong-thuc-hien-500928.aspx
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Thông tư có hiệu lực từ ngày ký. 

     -  Ngày ban hành: 07/01/2022 

     -  Ngày hiệu lực: 07/01/2022 

Xemchi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-

BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-

500962.aspx 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường  

Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Thông tư 02/2022/TT-BTNMT 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 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. 

     -  Ngày ban hành: 10/01/2022 

     -  Ngày hiệu lực: 10/01/2022 

Xemchi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-

BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-

500694.asp 

 

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 

 

Quyết định 65/QĐ-BCT 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 

Ngày 19/01/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết 

định 65/QĐ-BCT 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. 

Bộ Công thương công bố Danh sách 24 văn bản hết hiệu 

lực toàn bộ như sau: Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 

19/12/2014 quy định phương pháp xác định giá điện, 

trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện ; Thông tư 

51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư 30/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị 

trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TT-

BCT ; Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 quy 

định chi tiết nội dung về an toàn điện ; Thông tư 

24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018 quy định phương pháp 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp 

điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện 

theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn 

vốn ngân sách Trung ương ; Thông tư 13/2010/TT-BCT 

ngày 15/04/2010 quy định phương pháp lập, trình tự, thủ 

tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị 

trường điện ; Quyết định 30/2006/QĐ-BCN ngày 

31/8/2006 ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng 

các dự án điện độc lập ; ….. 

Ngoài ra, Danh mục 07 văn bản hết hiệu lực một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công thương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-01-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.asp
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.asp
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.asp
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.asp
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gồm : Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán 

điện ; … 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

- Ngày ban hành : 19/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 19/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-65-QD-BCT-2022-

cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-cua-Bo-Cong-

Thuong-2021-501176.aspx 

 

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ 

lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện  

 
Quyết định 73/QĐ-BTNMT 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  

Ngày 12/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quyết định 73/QĐ-BTNMT 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. 

Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục giá trị 

dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 561 hồ chứa, đập dâng của 

528 công trình thủy lợi, thủy điện, cụ thể : Công trình thủy 

điện: 534 hồ chứa, đập dâng của 503 công trình ; công 

trình thủy lợi: 27 hồ chứa, đập dâng của 25 công trình. 

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 tháng 01 hằng năm. 

Văn phòng Bộ có trách nhiệm : chủ trì, phối hợp với Cục 

Quản lý tài nguyên nước để đăng tải Quyết định này và 

tổ chức việc đăng tải, công bố dòng chảy tối thiểu đối với 

các hồ chứa, đập dâng được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt tại các Quyết định tiếp theo lên Cổng 

thông tin điện tử của Bộ theo quy định của Thông tư số 

64/2017/TT-BTNMT. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết định số 1354/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 

năm 2021 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. 

- Ngày ban hành : 12/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 12/01/2022 

 Xem chi tiết văn bản tại:https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-73-QD-BTNMT-

2022-gia-tri-dong-chay-o-ha-luu-cac-ho-chua-cong-

trinh-thuy-loi-500583.aspx 

 

Ban hành Danh sách nhà máy điện 

tham gia thị trường điện năm 2022 
 

Quyết định 97/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết Điện lực 

về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia 

thị trường điện năm 2022 

Ngày 31/12/2021, Cục Điều tiết Điện lực ban hành Quyết 

định 97/QĐ-ĐTĐL về việc ban hành Danh sách nhà máy 

điện tham gia thị trường điện năm 2022. 

Danh sách 101 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị 

trường điện trong năm 2022 gồm : nhà máy nhiệt điện 

Thái Bình 1; nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1; nhà máy 

nhiệt điện Cà Mau 1&2 ; nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 

1 ; nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2; nhà máy thủy điện 

Đăk Đrinh; nhà máy thủy điện Hủa Na; nhà máy thủy 

điện Hương Sơn ;….. 

Danh sách 27 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường 

điện trong năm 2022 gồm : nhà máy điện Hòa Bình ; nhà 

máy điện Sơn La ; nhà máy điện Trị An ; nhà máy điện 

Sê San 3, Sê San 4 ; ….. 

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. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. 

       -  Ngày ban hành: 30/12/2021 

 -  Ngày hiệu lực: 01/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-65-QD-BCT-2022-cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-cua-Bo-Cong-Thuong-2021-501176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-65-QD-BCT-2022-cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-cua-Bo-Cong-Thuong-2021-501176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-65-QD-BCT-2022-cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-cua-Bo-Cong-Thuong-2021-501176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-65-QD-BCT-2022-cong-bo-van-ban-het-hieu-luc-toan-bo-cua-Bo-Cong-Thuong-2021-501176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-73-QD-BTNMT-2022-gia-tri-dong-chay-o-ha-luu-cac-ho-chua-cong-trinh-thuy-loi-500583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-73-QD-BTNMT-2022-gia-tri-dong-chay-o-ha-luu-cac-ho-chua-cong-trinh-thuy-loi-500583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-73-QD-BTNMT-2022-gia-tri-dong-chay-o-ha-luu-cac-ho-chua-cong-trinh-thuy-loi-500583.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-73-QD-BTNMT-2022-gia-tri-dong-chay-o-ha-luu-cac-ho-chua-cong-trinh-thuy-loi-500583.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-97-QD-DTDL-2021-nha-

may-dien-tham-gia-thi-truong-dien-2022-499588.aspx 

 

 

Phát triển năng lượng tái tạo trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 

 

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc phát triển năng lượng tái tạo trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022 

Ngày 10/01/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 

Kế hoạch 12/KH-UBND về việc phát triển năng lượng tái 

tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022. 

 Kế hoạch đặt ra các mục tiêu phát triển năng lượng mới, 

năng lượng tái tạo góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp 

điện đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà 

kính, bảo vệ môi trường ; tiếp tục ưu tiên, khuyến khích 

phát triển điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời trên mặt 

nước, thí điểm mô hình sử dụng điện mặt trời phù hợp. 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ và phát triển nhằm tạo 

đột phá cho phát triển điện mặt trời phù hợp với điều kiện 

đặc thù của thủ đô Hà Nội ; tiếp tục khuyến khích và đẩy 

nhanh các dự án phát triển nguồn điện từ xử lý chất thải 

rắn. 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, các tổ chức 

kinh doanh điện khác trên địa bàn Thành phố triển khai 

các biện pháp hỗ trợ các đơn vị, chủ đầu tư các dự án 

nhằm phát triển năng lượng tái tạo theo chức năng, 

nhiệm vụ và thẩm quyền ; phối hợp với Sở Công Thương 

thực hiện kiểm tra các công trình điện mặt trời đã đấu 

nối lưới điện, dự án điện mặt trời đang triển khai đầu tư 

xây dựng trên địa bàn thành phố. 

- Ngày ban hành : 10/01/2022 

- Ngày hiệu lực : 10/01/2022 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-12-KH-UBND-

2022-phat-trien-nang-luong-tai-tao-Ha-Noi-500293.aspx 

 

 

 

Chương trình quốc gia về Quản lý nhu 

cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

năm 2022 
 

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia 

về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội năm 2022 

Ngày 10/01/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 

Kế hoạch 13/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình 

quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội năm 2022. 

 Kế hoạch đặt ra các mục tiêu đảm bảo ổn định cung ứng 

điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung 

cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh 

tế - xã hội thủ đô, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của 

hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện, 

ngành năng lượng ; nâng cao nhận thức của khách hàng 

sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu sử dụng điện 

tiết kiệm, hiệu quả ; từng bước mở rộng đối tượng khách 

hàng tham gia Chương trình Quốc gia về DSM đến cả 

các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ; từng bước 

chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang 

khách hàng sử dụng điện thông minh. 

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, các tổ chức 

kinh doanh điện khác trên địa bàn Thành phố xây dựng 

kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năm 

2022 phù hợp các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, 

thấp điểm) ; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình cụ thể 

thực hiện năm 2022 đảm bảo đồng bộ với các mục tiêu 

của Chương trình Quốc gia DSM ; tiếp tục triển khai 

Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, trong đó sử dụng 

các ưu đãi phi thương mại ; khuyến khích khách hàng 

sử dụng điện tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải 

điện tự nguyện ; bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực 

đội ngũ cán bộ, các bộ phần, đơn vị quản lý, đặc biệt là 

công tác đào tạo tập huấn định kỳ về thực hiện điều 

chỉnh phụ tải điện tới các cán bộ phụ trách Chương trình 

tại các Công ty Điện lực để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công việc. 

       -  Ngày ban hành: 10/01/2022 

 -  Ngày hiệu lực: 10/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-97-QD-DTDL-2021-nha-may-dien-tham-gia-thi-truong-dien-2022-499588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-97-QD-DTDL-2021-nha-may-dien-tham-gia-thi-truong-dien-2022-499588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-97-QD-DTDL-2021-nha-may-dien-tham-gia-thi-truong-dien-2022-499588.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-12-KH-UBND-2022-phat-trien-nang-luong-tai-tao-Ha-Noi-500293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-12-KH-UBND-2022-phat-trien-nang-luong-tai-tao-Ha-Noi-500293.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-12-KH-UBND-2022-phat-trien-nang-luong-tai-tao-Ha-Noi-500293.aspx
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Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-13-KH-UBND-

2022-thuc-hien-Chuong-trinh-quan-ly-nhu-cau-dien-Ha-

Noi-500346.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-13-KH-UBND-2022-thuc-hien-Chuong-trinh-quan-ly-nhu-cau-dien-Ha-Noi-500346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-13-KH-UBND-2022-thuc-hien-Chuong-trinh-quan-ly-nhu-cau-dien-Ha-Noi-500346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-13-KH-UBND-2022-thuc-hien-Chuong-trinh-quan-ly-nhu-cau-dien-Ha-Noi-500346.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Ke-hoach-13-KH-UBND-2022-thuc-hien-Chuong-trinh-quan-ly-nhu-cau-dien-Ha-Noi-500346.aspx

