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HUYỆN PHÚ QUÝ 
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Số: 201/TB-UBND Phú Quý, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

 Thực hiện theo Thông báo số 288/TB-UBND, ngày 16/11/2022 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 định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14/10/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. 

2. Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

3. Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ quy định về 

nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

4. Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 của Chính phủ quy định 

về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. 

5. Nghị định số 85/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ về xử lý tài 

chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao 

tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. 

6. Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Nghị định số 87/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam. 

8. Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

9. Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

10. Nghị định số 90/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của 

Nhà nước. 

11. Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

12. Nghị định số 92/2022/NĐ-CP ngày 02/11/2022 của Chính phủ quy định 
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam. 

13. Thông tư số 16/2022/TT-BCT ngày 10/10/2022 của Bộ Công thương 

quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương. 

14. Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hóa chất. 

15. Thông tư số 14/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/10/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình thủy lợi. 

16. Thông tư số 15/2022/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và 

an toàn thực phẩm đối với mật ong. 

17. Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2022 của Bộ Nông 

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

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh. 

18. Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy 

định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy 

hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 

và quy hoạch nông thôn. 

19. Thông tư số 24/2022/TT-BGTVT ngày 13/10/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 

20. Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. 

21. Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT. 

22. Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường. 

23. Thông tư số 13/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề 

mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 

1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. 

24. Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng. 



3 

 

25. Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành thể dục thể thao. 

26. Thông tư số 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật. 

27. Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh. 

28. Thông tư số 11/2022/TT-BVHTTDL ngày 03/11/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành 

viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. 

29. Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 

01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

30. Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 

31. Thông tư số 32/2022/TT-BCA ngày 12/9/2022 của Bộ Công an quy định 

về giám định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự; tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giám 

định viên lĩnh vực kỹ thuật hình sự, pháp y trong Công an nhân dân; công bố tổ 

chức, người giám định theo vụ việc trong Công an nhân dân. 

32. Thông tư số 02/2022/TT-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính 

phủ bãi bỏ một phần Thông tư số 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn 

thực hiện quy định về công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. 

33. Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế hướng dẫn 

triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc 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. 

34. Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ Nội vụ quy định 

chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ 

nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. 

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 

http://www.chinhphu.vn/
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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 

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;  

- Thường trực HĐND huyện;  

- 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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