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1. Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước 

ngoài, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2022 

Ngày 24 tháng 06 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2022/TT-BTC 

(“Thông tư 39/2022/TT-BTC”) hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 

(“Nghị định 121/2021/NĐ-CP”). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 

08 năm 2022. 

Quản lý đồng tiền quy ước 

Về đồng tiền quy ước, trước đây, Nghị định 121/2021/NĐ-CP chỉ quy định các đồng 

tiền quy ước của từng doanh nghiệp phải có dấu, ký hiệu riêng để nhận dạng. Mệnh giá 

của đồng tiền quy ước được phép ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ 

chuyển đổi. Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ được thực hiện 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Doanh nghiệp không được phép 

sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp khác để kinh doanh. Doanh nghiệp 

phải thông báo bằng văn bản về mẫu mã, số lượng, chủng loại với Sở Tài chính và Cục 

Thuế địa phương để theo dõi, quản lý. 

Hiện nay, Thông tư 39/2022/TT-BTC có những hướng dẫn rõ ràng hơn về vấn đề này. 

Theo đó, Thông tư này quy định rõ trước ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày đưa đồng 

tiền quy ước vào kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về hình thức, 

mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực 

tiếp quản lý tại địa phương.  

Đồng thời các doanh nghiệp có quyền tạm ngừng sử dụng đồng tiền quy ước theo nhu 

cầu quản lý và phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày kể từ ngày tạm ngưng 

sử dụng. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời điểm, lý do tạm ngừng và thời gian dự 

kiến tiếp tục sử dụng trở lại.  

Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng phải mở Sổ theo dõi quản lý đồng tiền quy ước, 

bao gồm các nội dung sau: 
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(i) hình thức đồng tiền quy ước; 

(ii) số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước doanh nghiệp mua, tái xuất hoặc tiêu 

hủy, trong đó cụ thể theo từng mệnh giá và loại ngoại tệ, ngày mua, tái xuất 

hoặc tiêu hủy, tên nhà sản xuất, cung cấp (nếu có); và 

(iii) các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, doanh nghiệp phải xây dựng và ban hành quy định về quy chế quản lý tài 

chính, quy trình quản lý đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý đảm bảo tách bạch giữa 

kho quỹ, quầy thu ngân và tại các máy trò chơi điện tử có thưởng. Doanh nghiệp chỉ 

được phép đổi tiền mặt, đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi và đổi trả lại 

tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân và phải lập Hóa đơn đổi tiền theo mẫu quy 

định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Bộ phận thu ngân phải theo dõi 

cụ thể số lượng tiền, đồng tiền quy ước thực tế giao dịch trong kỳ.  

Doanh nghiệp phải bố trí các hòm (túi) chuyên dụng để đựng tiền mặt, đồng tiền quy 

ước. Các hòm (túi) này phải được niêm phong trước khi mang ra khỏi kho quỹ và ngay 

sau khi mang ra khỏi máy trò chơi điện tử có thưởng. Việc mở niêm phong các hòm 

(túi) và việc kiểm kê, tính toán giao dịch tại quầy thu ngân phải được thực hiện vào một 

thời gian nhất định theo quy định tại quy chế quản lý tài chính, quy trình quản lý đồng 

tiền quy ước của doanh nghiệp và phải được xác nhận theo các mẫu hóa đơn chứng từ 

gồm: Phiếu xuất đồng tiền quy ước, Phiếu nhập đồng tiền quy ước, Phiếu tổng hợp 

doanh thu, Phiếu kết toán thu ngân quy định tại Phụ lục số 02, 03, 04 và 05 ban hành 

kèm theo Thông tư này. 

Phí cấp phép  

Theo Thông tư 39/2022/TT-BTC, phí cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng 

dành cho người nước ngoài được quy định như sau: 

(i) phí thẩm định cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của 

doanh nghiệp là 150.000.000 đồng; và 

(ii) phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

của doanh nghiệp là 5.000.000 đồng. 
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Sau khi thẩm định doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp 

nộp phí thẩm định theo quy định, các loại phí trên là khoản thu thuộc ngân sách trung 

ương. 

Doanh nghiệp chỉ được cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh sau khi đã nộp phí vào ngân sách nhà nước. 

Giảm giá 

Về việc giảm giá, trước đây, Nghị định 121/2021/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp được 

quyền thực hiện chính sách giảm giá đối với người chơi, mức giảm giá tối đa 2% trên 

tổng giá trị đồng tiền quy ước đã mua. 

Tuy nhiên, kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022, theo Thông tư 39/2022/TT-BTC, người 

chơi phải mua đồng tiền quy ước với giá trị tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ (USD)/lần thì 

mới được giảm giá.  

Doanh nghiệp cũng được giảm trừ doanh thu tính thuế theo quy định pháp luật về 

thuế.  Phương thức xác định thuế được giảm trừ thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thuế. Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý về chính sách 

giảm giá. 

2. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, có hiệu lực từ ngày 15 

tháng 8 năm 2022 

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng (“Nghị định 24/2022/NĐ-CP”). Nghị định này có hiệu lực từ 

ngày 15 tháng 8 năm 2022. 

Nghị định 42/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (“Nghị định 43/2011/NĐ-CP”).  

Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
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Trước đây, theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến bao 

gồm 04 mức độ, gồm: 

(i) dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các 

thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục 

hành chính đó; 

(ii) dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho 

phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ 

theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; 

(iii) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho 

phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ 

chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp 

dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) 

và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; 

và 

(iv) dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho 

phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc 

trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện đến người sử dụng. 

Kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, theo quy định của Nghị định 24/2022/NĐ-CP, việc 

cung cấp dịch vụ công được thực hiện theo 02 mức độ như sau:  

(i) dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông 

tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính, việc 

thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường 

mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích; và 

(ii) dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm 

các điều kiện quy định trên. 
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Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình 

cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà 

nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định. 

Kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Đây là quy định mới tại Nghị định 24/2022/NĐ-CP. Theo đó, cổng dịch vụ công cấp 

bộ, cấp tỉnh là thành phần của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, 

cấp tỉnh, là cơ quan cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải 

quyết của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 

cho tổ chức, cá nhân. 

Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải bảo đảm các yêu cầu: 

(i) có tên miền thống nhất theo dạng: dichvucong.(tên bộ, địa phương).gov.vn với 

giao diện ngôn ngữ tiếng Việt, e-services.(tên bộ, địa phương tiếng 

Anh).gov.vn với giao diện ngôn ngữ tiếng Anh; 

(ii) kết nối, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Cổng dịch vụ công quốc gia; 

(iii) kết nối với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Chính phủ số; 

(iv) kết nối với Cổng kết nối dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng để giúp cho tổ 

chức, cá nhân thực hiện ký số thuận tiện, dễ dàng khi sử dụng các dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

(v) cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật đối với Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh 

theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; và 

(vi) Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng công cụ dùng chung để các cơ quan 

nhà nước phát triển Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. 

Ngoài cổng dịch vụ công cấp bộ. cấp tỉnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan nhà 

nước chủ động triển khai các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác sau đây: 
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(i) mạng xã hội do cơ quan nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

theo quy định của pháp luật; và 

(ii) ứng dụng trên thiết bị di động của cơ quan nhà nước cho phép cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến được triển khai tập trung, thống nhất, dùng chung trong 

phạm vi bộ, ngành, địa phương để cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước, tránh trùng lặp. 

Tập trung triển khai chữ ký công cộng, chữ ký số 

Với dịch vụ công trực tuyến cho phép tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên môi trường 

mạng, cơ quan nhà nước có trách nhiệm: Triển khai áp dụng chữ ký số công cộng, chữ 

ký số chuyên dùng cho các ứng dụng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu về chữ ký số 

trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phát triển, sử dụng các biểu mẫu 

điện tử tương tác theo quy định. Kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước khác để tự động 

điền các thông tin vào biểu mẫu điện tử và cắt giảm thành phần hồ sơ. 

Bảo đảm nguyên tắc tổ chức, cá nhân chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà 

nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 

quan nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại mức độ dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn, quy 

định kỹ thuật về tích hợp chữ ký số hoặc ứng dụng ký số trên cổng dịch vụ công. 

3. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin 

về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2022 

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về 

xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

(“Nghị định 44/2022/NĐ-CP”). Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 

năm 2022. 

Các hình thức khai thác dữ liệu về nhà ở 
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Trước đây, theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP, việc khai thác và sử dụng 

cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện thông qua một trong 

các hình thức sau: 

(i) qua mạng internet; 

(ii) qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản quy định; 

(iii) qua mạng chuyên dùng; 

(iv) thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; và 

(v) bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, theo Nghị định 44/2022/NĐ-CP, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022, việc khai 

thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện thông 

qua một 03 hình thức như sau: 

(i) qua Cổng thông tin của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

(http://www.batđongsan.xaydung.gov.vn); cổng thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng; 

(ii) thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu; hoặc 

(iii) bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường 

bất động sản và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị được giao quản 

lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo các hình thức 

sau:  

(i) nộp trực tiếp theo hình thức văn bản cho Bên cung cấp;  

(ii) gửi qua đường công văn, fax, bưu điện; hoặc 
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(iii) đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Bên cung cấp. 

Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, Bên cung cấp 

xem xét cấp quyền truy cập quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản hợp lệ; trường hợp từ chối cung cấp quyền khai thác, sử dụng, Bên 

cung cấp phải trả lời nêu rõ lý do. 

Công bố các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản 

Theo quy định của Nghị định 44/2022/NĐCP, việc công bố các thông tin cơ bản về nhà 

ở và thị trường bất động sản sẽ được thực hiện theo định kỳ hàng năm và hàng quý, lần 

lượt theo từng cấp độ như sau:  

(i) trên phạm vi toàn quốc: do Bộ Xây dựng công bố  tại Cổng thông tin của hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

(http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn); và 

(ii) trong phạm vi địa phương: do Sở Xây dựng cấp tỉnh/thành phố công bố trên 

Cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý. 

4. Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 

Vào ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (“Nghị định 

45/2022/NĐ-CP”). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.  

Bổ sung đầy đủ chế tài cho các quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã bổ sung đầy đủ chế tài cho các quy định mới Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020 như:  

(i) vi phạm quy định về Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; vi phạm quy 

định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau khi được cấp phép 

môi trường;  

http://www.batdongsan.xaydung.gov.vn/
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(ii) vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý các chất ô nhiễm khó 

phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa có chứa chất 

ô nhiễm khó phân hủy;  

(iii) vi phạm dán nhãn và công bố thông tin có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy;  

(iv) vi phạm công bố thông tin quan trắc chất lượng môi trường, công khai thông 

tin môi trường, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho cơ sở dữ liệu môi 

trường;  

(v) vi phạm quy định về trách nhiệm tái chế, thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, 

cá nhân sản xuất, nhập khẩu;  

(vi) vi phạm các quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;  

(vii) vi phạm đối với thực hiện quy định về bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;  

(viii) vi phạm sử dụng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 

(ix) … 

Điều chỉnh mức xử phạt phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn áp dụng 

Mức xử phạt tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu 

quản lý và thực tiễn áp dụng. Cụ thể, tăng mức xử phạt đối với nhóm hành vi cố tình xả 

trộm, xả lén, xả chất thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, gây ô nhiễm môi trường 

như: xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không 

qua xử lý ra môi trường, không xây lắp công trình bảo vệ môi trường… đến mức tối đa 

(1 tỷ đồng đối với cá nhân; 2 tỷ đồng đối với tổ chức) để đảm bảo tính răn đe.  

Đồng thời, đối với các nhóm hành vi xảy ra nơi công cộng cũng đã được điều chỉnh 

mức phạt để đưa mức phạt tiền đối với các hành vi phù hợp với thẩm quyền xử phạt 

của nhiều lực lượng tại địa phương như: chiến sỹ công an (mức phạt tối đa với cá nhân 

là 500.000 đồng) hoặc trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an (mức phạt tối đa với 

cá nhân là 2.500.000 đồng).  

Với việc giảm mức tiền phạt, một số hành vi như vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc 

lá không đúng nơi quy định (mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng) và hành 

vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, 
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thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng (mức phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 

đồng) có thể áp dụng phạt tại chỗ, không cần lập biên bản.  

Việc giảm mức phạt này để đảm bảo tính khả thi với số đông người dân, đồng thời đơn 

giản hóa trình tự thủ tục xử phạt bằng hình thức phạt tại chỗ. Từ đó sẽ đưa các chế tài 

xử lý các hành vi vi phạm môi trường nơi công cộng được áp dụng có hiệu quả trong 

thực tiễn. 

Áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép môi trường  

Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã quy định áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung tước 

quyền sử dụng giấy phép môi trường đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng, có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: các vi phạm xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường 

ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường; không xây 

lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định; các hành vi xả nước thải, khí thải vượt 

quy chuẩn kỹ thuật nhiều lần, nghiêm trọng đến mức bị đình chỉ; hành vi vi phạm quy 

định của cơ sở xử lý chất thải nguy hại đến mức bị đình chỉ hoạt động...  

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, giấy phép môi trường là văn bản 

do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập 

khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về 

bảo vệ môi trường. Việc tước quyền sử dụng giấy phép môi trường đồng nghĩa với việc 

tổ chức, cá nhân đó không đủ điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Bổ sung một số quy định để đảm bảo hiệu quả thực thi việc xử phạt vi phạm 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định cụ thể biện pháp buộc nộp lại số lợi 

bất hợp pháp sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng cố tình vi phạm để trốn đầu tư 

hoặc chi phí vận hành cho các công trình bảo vệ môi trường.  

Ngoài ra, Nghị định còn quy định bổ sung về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

cho một số lực lượng mới như: Kiểm ngư; cảng vụ hàng không; Cục quản lý môi trường 

y tế; thanh tra chuyên ngành công thương, thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và 
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du lịch… nhằm tăng cường tối đa lực lượng tham gia vào việc kịp thời phát hiện, xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

Một số nội dung khác 

Vấn đề công khai thông tin đã được quy định xuyên suốt, thống nhất trong Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. Theo đó, Nghị định 45/2022/NĐ-CP cũng đã quy định xử phạt 

đối với các hành vi vi phạm liên quan đến công khai: báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định, giấy phép môi trường, kế hoạch phòng 

ngừa, ứng phó sự cố môi trường, kết quả quan trắc chất thải của chủ dự án, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu sản xuất, kinh doanh tập trung, cụm công nghiệp trong việc cung 

cấp, công khai thông tin về môi trường. 

Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã bổ sung quy định xử phạt về thực hiện quan trắc môi 

trường đối với các hành vi như: không lắp đặt camera theo dõi hoặc thiết bị lấy mẫu tự 

động đối với nước thải; không lưu giữ số liệu quan trắc nước thải, khí thải theo quy 

định hoặc không kết nối, truyền số liệu quan trắc về cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định; lắp đặt thiếu một trong các thông số quan trắc tự động, liên tục; không đảm bảo 

tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; can thiệp, điều chỉnh kết 

quả quan trắc tự động, liên tục trước khi truyền dữ liệu về cơ quan tiếp nhận theo quy 

định. 

Quy định xử phạt trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; nhập 

khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; bảo vệ môi 

trường trong nhập khẩu phế liệu cũng đã được bổ sung tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP. 

Theo đó, Nghị định 45/2022/NĐ-CP đã làm rõ hành vi chuyển giao phế liệu nhập khẩu 

làm nguyên liệu sản xuất và chia các mức tiền phạt theo khối lượng, chủng loại phế liệu 

vi phạm (sắt, thép, giấy, nhựa) để đảm bảo công bằng và áp dụng xử lý hiệu quả trong 

thực tiễn. Đối với hành vi vi phạm của tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập 

khẩu về kết quả giám định, phân tích chất lượng của các lô hàng phế liệu nhập khẩu thì 

sẽ áp dụng theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
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CÁC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH VÀO THÁNG 8/2022 

NGÀY 

BAN 

HÀNH 

SỐ HIỆU 

LOẠI 

VĂN 

BẢN 

CƠ 

QUAN 

BAN 

HÀNH 

TÊN VĂN BẢN 

15/8/2022 
53/2022/NĐ-

CP 

Nghị 

định 

Chính 

phủ 

Nghị định hướng dẫn Luật An ninh 

mạng 

22/8/2022 
54/2022/NĐ-

CP 

Nghị 

định 

Chính 

phủ 

Sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP 

quy định điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa và Nghị 

định 08/2021/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội 

địa 

23/8/2022 
55/2022/NĐ-

CP 

Nghị 

định 

Chính 

phủ 

Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

25/8/2022 
57/2022/NĐ-

CP 

Nghị 

định 

Chính 

phủ 

Quy định các danh mục chất ma túy 

và tiền chất 
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