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 Số:   32    /TB-UBND   Bình Thuận, ngày  07  tháng  02  năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 24 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 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. 

2. Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản 

đồ. 

3. Nghị định số 05/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy 

hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê. 

4. Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. 

5. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 

6. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

7. Nghị định số 09/2022/NĐ-CP ngày 12/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 

của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác 

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu 

thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp 
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Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. 

8. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022. 

9. Nghị định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030”. 

10. Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc 

lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục. 

11. Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận 

trường cao đẳng chất lượng cao. 

12. Thông tư số 36/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

13. Thông báo số 119/TB- BLĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và quốc khánh trong năm 2022 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

14. Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”. 

15. Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy 

định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

16. Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo 

quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa 

nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ. 

17. Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

18. Thông tư số 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 

2018 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại 

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 
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19. Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2021 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. 

20. Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 

dụng tại Việt Nam. 

21. Thông tư số 20/2021/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật. 

22. Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

23. Thông tư số 01/2022/TT-BGTVT ngày 12/01/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất 

lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 

và Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định 

xe cơ giới. 

24. Quyết định số 53/QĐ-BGTVT ngày 13/01/2021 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải 

hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2021. 

25. Quy định số 693-QĐ/VPTW ngày 15/12/2021 của Văn phòng Trung 

Ưng Đảng về công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức đảng.. 

26. Thông tư số 29/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động 

IMT của Việt Nam. 

27. Quyết định số 46/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Ban hành hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc 

mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1.0). 

28. Quyết định số 47/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông 
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triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 

2030. 

29. Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 15/12/2021 của Bộ Công thương  

quy định về danh mục chủng loại, tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu do 

Bộ Công Thương quản lý. 

30. Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp quy 

định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong 

thi hành án dân sự. 

31. Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch. 

32. Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. 

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)

 

http://www.chinhphu.vn/
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