
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 191/TB-UBND Phú Quý, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

 Thực hiện theo Thông báo số 268/TB-UBND ngày 19/10/2022 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc triển khai các văn bản của Trung ương;  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và Chủ 

tịch UBND các xã nghiên cứu, triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm:  

1. Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục 

vụ người dân, doanh nghiệp. 

2. Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực đường bộ. 

3. Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

4. Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. 

5. Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. 

6. Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh 

vận tải. 

7. Thông tư số 60/2022/TT-BTC ngày 03/10/2022 của Bộ Tài chính quy 

định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được 

thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh 

vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 

8. Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

9. Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy 

định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện 
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chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản 

lý sau cai nghiện ma túy. 

10. Thông tư số 63/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Bãi bỏ 

Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng 

Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà 

Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm 

số 2 TP. Hồ Chí Minh và Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/07/2015 sửa đổi 

bổ sung một số điều Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của 

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí 

điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến 

tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh. 

11. Thông tư số 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành. 

12. Thông tư số 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

13. Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương 

trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

14. Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm. 

15. Thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. 

16. Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

17. Thông tư số 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 của Bộ Tư pháp quy định 

mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp 

viên pháp lý. 

18. Thông tư số 23/2022/TT-BGTVT ngày 03/10/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp 

định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 

đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách trung 
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ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

19. Thông tư số 10/2022/TT-BTNMT ngày 29/9/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã 

hội phục vụ công tác thành lập bản đồ thành phố Hà Nội. 

20. Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu 

thuộc phạm vi điều chỉnh của 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 và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. 

21. Quyết định số 20/2022/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục 

bộ quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa. 

22. Quyết định số 2823/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 bộ tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm 

quen với tiếng Anh sử dụng trong các cơ sở Giáo dục mầm non. 

23. Quyết định số 1957/QĐ-BCT ngày 28/9/2022 của Bộ Công thương Ban 

hành Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021-2025. 

24. Quyết định số 1971/QĐ-BCT ngày 28/9/2022 của Bộ Công thương Ban 

hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 

22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại 

giai đoạn 2021 - 2030. 

25. Quyết định số 1816/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

26. Quyết định số 2451/QĐ-BVHTTDL ngày 05/10/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình 

Thuận - Hội tụ xanh. 

27. Chỉ thị số 17/CT-TTG ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và 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 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND 

huyện, Chủ tịch UBND các xã tải các văn bản nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử 

http://www.chinhphu.vn/
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Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên 

cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị mình; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;  

- Mặt trận, các Đoàn thể huyện ; 

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 

- Văn phòng CU-CQ ;  

- Trang TTĐT huyện;  

- UBND 03 xã;  

- Lưu: VT, PTP (Duyên). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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