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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

          Phú Yên, ngày       tháng 01 năm 2022 
 

  

Kính gửi:   Các phòng, ban, đơn vị 

 

Từ ngày 01/01/2022 có một số Luật, Nghị định trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng; công 

tác phòng chống tham nhũng,…đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế mới. Sở 

GTVT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai đến toàn thể CBCNVC và 

người lao động cụ thể như sau: 

- Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13. Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022. 

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị 

định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, riêng các quy định tại điểm a khoản 1, 

các khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định này có hiệu lực thi hành đối với các 

quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính được ban hành kể từ ngày 

01/01/2021; Nghị định này thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Có hiệu 

lực từ ngày 04/01/2022. 

- Nghị định 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Thay 

thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa. Có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022. 

- Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định 

về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và 

quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do 

cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính. Thay thế Nghị định 

số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát 

hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

https://luatvietnam.vn/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-165-2013-nd-cp-chinh-phu-82820-d1.html
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- Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của chính phủ 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. Có hiệu lực từ ngày 15/02/2022. 

 - Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. 

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. 

 - Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chínmh phủ quy định  

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Có hiệu lực từ ngày 

15/02/2022. 
 

 (Luật sửa đổi, bổ sung và các Nghị định nêu trên đã được đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật tại địa chỉ 

http://vbpl.vn trong mục Văn bản pháp luật trung ương/tìm kiếm văn bản). 

 Đề nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai, nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/cáo);   

- Trang tin Sở (đăng);  

-  Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

              

 

 

 

 

 

      Nguyễn Phương Đông 

http://vbpl.vn/
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