
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 0 

 Số: 26   /TB-UBND   Bình Thuận, ngày 02   tháng  02  năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 27 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương ban hành, gồm: 

1. Nghị định số 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định 

về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. 

2. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ hợp 

đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

3. Nghị định số 112/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 

nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 - 2027. 

4. Nghị định số 113/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

tự do giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là 

Liên minh Kinh tế Á - Âu và các quốc gia thành viên giai đoạn 2022 - 2027. 

5. Nghị định số 114/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa Cuba giai đoạn 2022 - 2027. 

6. Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 

2022 - 2027. 

7. Nghị định số 116/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Liên minh châu Âu giai đoạn 2022 -2027. 
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8. Nghị định số 117/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 - 2027. 

9. Nghị định số 118/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027. 

10. Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027. 

11. Nghị định số 120/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh 

tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028. 

12. Nghị định số 121/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập 

Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022 - 

2027. 

13. Nghị định số 122/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2022 - 2027. 

14. Nghị định số 123/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 - 2027. 

15. Nghị định số 124/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh 

tế Việt Nam và Nhật Bản giai đoạn 2022 - 2028. 

16. Nghị định số 125/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2022 - 2027. 

17. Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại 

Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2022 - 2027. 

18. Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 
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Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 tháng 

10 năm 2023. 

19. Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 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 du lịch; thể thao; quyền tác 

giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo. 

20. Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh 

tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027. 

21. Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 

của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 

13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng 

trọt về giống cây trồng và canh tác. 

22. Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. 

23. Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. 

24. Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy 

chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. 

25. Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính quy 

định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

26. Thông tư số 01/2023/TT-BTC ngày 04/01/2023 của Bộ Tài chính bãi 

bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 

2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát 

sóng truyền hình mặt đất. 

27. Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 

năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
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số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa. 

28. Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy 

định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

29. Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, 

tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. 

30. Thông tư số 36/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành giao thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, 

lĩnh vực giao thông vận tải. 

31. Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 

08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá 

dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước, do Trung ương quản lý. 

32. Thông tư số 39/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành cảng vụ đường thủy nội địa. 

33. Thông tư số 40/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành cảng vụ hàng hải. 

34. Thông tư số 41/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án hàng hải. 

35. Thông tư số 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông 

vận tải trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải. 

36. Thông tư số 43/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành quản lý dự án đường thủy. 

37. Thông tư số 44/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT ngày 



 

 

 

5 

 

 

21 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng 

không. 

38. Thông tư số 45/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành đăng kiểm. 

39. Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành quản lý dự án đường bộ. 

40. Thông tư số 47/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành kỹ thuật đường bộ, chuyên ngành kỹ thuật bến phà. 

41. Thông tư số 48/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn 

máy sử dụng điện và hybrid điện. 

42. Thông tư số 49/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành quản lý dự án đường sắt. 

43. Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm 

quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

44. Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 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 thuộc ngành Giao thông vận tải. 

45. Thông tư số 52/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng. 

46. Thông tư số 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương. 

47. Thông tư số 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 của Bộ Công Thương 

quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 
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48. Thông tư số 35/2022/TT-BCT ngày 21/12/2022 của Bộ Công Thương 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. 

49. Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp 

đặt trạm biến áp. 

50. Thông tư số 37/2022/TT-BCT ngày 23/12/2022 của Bộ Công Thương 

quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện 

ASEAN - Nhật Bản. 

51. Thông tư số 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương 

bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ 

mục đích sinh hoạt. 

52. Thông tư số 40/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa 

lỏng (LNG) trên bờ. 

53. Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 

năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. 

54. Thông tư số 42/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương 

quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp 

hợp đồng mua bán điện. 

55. Thông tư số 01/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công Thương 

bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện 

gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư 

số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự 

án điện mặt trời. 

56. Thông tư số 19/2022/TT-BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý. 

57. Thông tư số 20/2022/TT- BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc đất. 

58. Thông tư số 21/2022/TT- BTNMT ngày 19/12/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 
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trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại chính 

quyền địa phương. 

59. Thông tư số 22/2022/TT- BTNMT ngày 20/12/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn. 

60. Thông tư số 23/2022/TT- BTNMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2019/TT-

BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo 

vét ở vùng biển Việt Nam. 

61. Thông tư số 21/2022/TT- BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 

62. Thông tư số 22/2022/TT- BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy 

hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều. 

63. Thông tư số 23/2022/TT- BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn 

khu vực nông thôn. 

64. Thông tư số 24/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động 

vật. 

65. Thông tư số 25/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

66. Thông tư số 26/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. 

67. Thông tư số 27/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

68. Thông tư số 28/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. 

69. Thông tư số 29/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy 

lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về 
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thiết kế. 

70. Thông tư số 31/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức 

ăn chăn nuôi. 

71. Thông tư số 32/2022/TT- BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

72. Thông tư số 01/2023/TT- BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

73. Thông tư số 02/2023/TT- BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp 

quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 

năm 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 

tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

74. Thông tư số 23/2022/TT- BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đảng sư phạm. 

75. Thông tư số 67/2022/TT- BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy 

định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. 

76. Thông tư số 18/2022/TT- BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng 

hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. 

77. Thông tư số 25/2022/TT- BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu 

được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm 

công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm. 

78. Thông tư số 09/2022/TT- BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp bãi bỏ 
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một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành. 

79. Thông tư số 13/2022/TT- BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. 

80. Thông tư số 17/2022/TT- BYT ngày 30/12/2022 của Bộ Y tế quy định 

nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh tâm thần của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

81. Thông tư số 19/2022/TT- BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế hướng 

dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

82. Thông tư số 04/2022/TT- UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

83. Thông tư số 05/2022/TT- UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. 

Các văn bản nêu trên đã được số hóa đăng trên Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành 

Trung ương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản 

nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, 

ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền; 

đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                               CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);                            
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;  

- Các Phòng chuyên môn thuộc VP;    Nguyễn Ngọc Nam         

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT. H (1)
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