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 Số: 30   /TB-UBND   Bình Thuận, ngày  07  tháng  02  năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 06 tháng 02 năm 2023, 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 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

2. Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của 

dịch Covid-19.  

3. Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị 

ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

4. Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động. 

5. Thông tư số 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định 

về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp. 

6. Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023 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. 

7. Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức. 

8. Thông tư số 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải 
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tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định. 

9. Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của Bộ Công thương bãi 

bỏ một số quy định tại Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, 

hợp đồng mua bán điện. 

10. Thông tư số 11/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ. 

11. Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ. 

12. Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

13. Thông tư số 01/2023/TT-BTTTT ngày 01/02/2023 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương. 

14. Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong Tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập. 

15. Thông tư số 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên 

các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 

số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 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 quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

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 

http://www.chinhphu.vn/
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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 Chánh 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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