BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Số: 90

/TB-CHHVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Văn bản quy phạm pháp luật
Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; xử
phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực, cụ thể như sau:
1. Nghị định số 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,
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
2. 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 thi hành từ ngày 01/01/2022.
3. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi;
đê điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2022.
Nội dung các Nghị định trên được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử
Cục Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ www.vinamarine.gov.vn - Mục Văn bản quy
phạm pháp luật.
Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục
biết, triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Các tổ chức giúp việc Cục trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Cục HHVN;
- Trang Thông tin điện tử Cục HHVN;
- Lưu: VT, TTHH(02b).
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