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Số: 213 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 05 tháng 8 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 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền
thông.
2. Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế
giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định
số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định
số 146/2017/NĐ-CP.
3. Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định
về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ ban hành
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày
10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng
sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
5. Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21/7/2022 của Bộ Tài chính Quy
định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ
ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng
và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã
hội quản lý.
6. Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số Điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 09 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe
gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm
mục đích thương mại.
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7. Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính quy định
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 20212025.
8. Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân
sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
9. Thông tư số 51/2020/TT-BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng chì trong sơn.
10. Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 của Bộ Công thương quy
định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công
trình khí sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
11. Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26/7/2022 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải.
12. Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy
nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
13. Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02
và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
14. Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và
Truyền thông hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông
công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích đến năm 2025.
15. Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ.
16. Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông.
17. Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông
ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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18. Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
19. Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy
định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.
20. Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định
chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11
năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
21. Thông tư số 06/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định
danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường hợp cấp bách.
22. Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát
thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.
23. Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng
giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
24. Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình
trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.
25. Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 2030.
26. Quyết định số 892/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các
trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030.
27. Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050.
28. Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030.
29. Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/7/2022 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung
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ương.
30. Thông tư số 28/2022/TT-BCAL ngày 15/7/2022 của Bộ Công an sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định
số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan
trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực
lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm
của cơ quan, tổ chức có liên quan.
31. Thông tư số 09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều
chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
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:
-

Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
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;
Trung tâm Thông tin;
Lưu: VT. H (1)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Nam

