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 Kính gửi:  Các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải. 
 

 

 

Sở Giao thông vận tải thông báo văn bản của Chính phủ mới ban hành cụ thể: 

1. Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng. 

Nghị định số 137/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

2. Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Quy định chế độ áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục 

bắt buộc. Nghị định số 140/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

3. Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị 

định số 143/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

4. Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 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 số 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 

5. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 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. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP có 

hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2022. 

 (Toàn văn Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021; Nghị định số 

140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021; Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021; Nghị định số 

12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử 

thành phần của Sở).  

Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới công chức, viên chức, lao động 
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trong cơ quan, đơn vị để chủ động tra cứu và triển khai thực hiện đảm bảo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
(Ngân) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Kinh 
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