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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2021, 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 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 

của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp. 

2. Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 

của Chính phủ về thương mại điện tử. 

3. Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định 

việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

và trao đổi học thuật. 

4. Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 của Chính phủ về kéo dài 

thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-

CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao 

động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 

nước. 

5. Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bô ̣Tài chính quy định 

về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. 

6. Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bô ̣Tài chính hướng 

dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng 

bảo trợ xã hội. 

7. Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bô ̣Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 

2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà 
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nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công 

khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước. 

8. Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bô ̣Tài chính hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị 

định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

hóa đơn, chứng từ. 

9. Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

10. Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

11. Thông tư số 121/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng 

ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ. 

12. Thông tư số 122/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ. 

13. Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom 

mìn vật nổ. 

14. Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/9/2021 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

15. Thông tư số 26/2021/TT-BGTVT ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học. 

16. Thông tư số 14/2021/TT-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ Y tế quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn 

khoa. 

17. Quyết định số 1532/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

18. Quyết định số 964/QĐ-TCTK ngày 20/9/2021 của Tổng cục Thống kê 

về việc điều chỉnh Phương án Điều tra ngành công nghiệp. 

Các văn bản nêu trên đã được số hóa đăng trên Cổng Thông tin điện tử 
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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, HCTC, H(10)

 

http://www.chinhphu.vn/
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