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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 07 tháng 02 đến ngày 13 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 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc 

gia. 

2. Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 của Chính phủ thông qua hồ 

sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.  

3. Thông tư số 08/2023/TT-BTC ngày 07/02/2023 của Bộ Tài chính bãi 

bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt 

hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 

2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính 

quyền địa phương. 

5. Thông tư số 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 16/2019/TT-

BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”. 

6. Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

bán trú. 

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. 

http://www.chinhphu.vn/


 

 

 

2 

 

 

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 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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