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V/v giới thiệu, tra cứu và triển khai thực
hiện các văn bản mới của Trung ương

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thông báo đến các phòng, ban, đơn vị
liên quan thuộc Sở biết các văn bản dưới đây đã được đăng trên Internet tại Cổng
thông tin điện tử của tỉnh, theo địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn và trên
trục văn bản liên thông Q-Office, gồm:
- Chính phủ đã ban hành các Nghị định: số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; số
63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
ở người (HIV/AIDS); số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về ký kết và thực hiện thỏa
thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp
xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; số
65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm
cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; số 67/2021/NĐ-CP ngày
15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày
21/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định: số 21/2021/QĐ-TTg ngày
21/6/2021 ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 Quy định quy
trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp,
lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; số
25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật; số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 Phê duyệt chương trình phát triển các hoạt
động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; số 1162/QĐ-TTg ngày
13/7/2021 ban hành Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu,
vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 Phê duyệt
chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045”; số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy
bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; số 1260/QĐ-TTg ngày
19/7/2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”; số 1316/QĐ-TTg ngày
22/7/2021 phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam; số
1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư số: 05/2021/TT-BTNMT
ngày 29/5/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi
trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện;
09/2021/TTBTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy
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định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; các Quyết định số: 1380/QĐ-BTNMT
ngày 15/7/2021 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng cơ sở
hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành
phần tỉnh Quảng Nam”; 1432/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2021 về việc công bố kết quả điều
tra, đánh giá đất đai cả nước, các vùng kinh tế - xã hội; 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021
về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019; Công
văn số 3362/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/6/2021 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng;
- Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số: 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021
ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên Mua bán nợ Việt Nam; 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá,
nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt; 45/2021/TT-BTC ngày
18/6/2021 hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định
giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;
47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 48/2021/TTBTC ngày 28/6/2021 hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển
chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 50/2021/TT-BTC ngày
30/6/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 14 Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày
03/02/2021 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan
Việt Nam ở nước ngoài; 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 về bãi bỏ các Thông tư
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; 54/2021/TTBTC ngày 06/7/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC
ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
và chế độ tiếp khách trong nước; 55/2021/TT-BTC ngày 08/7/2021 hướng dẫn việc
quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân
thương mại; 56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho
hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng
giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên; 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 ban
hành quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái
phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại
chứng khoán khác; 58/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và
thị trường chứng khoán phái sinh; 64/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 hướng dẫn lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định
về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
công; Công văn số 6781/BTC-CST ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính về đính chính
Thông tư số 38/2021/TT-BTC;
- Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư: số 04/2021/TT-BXD ngày
30/6/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng; số 05/2021/TTBXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây
dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Quy
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt
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động đầu tư xây dựng; số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 Hướng dẫn phương
pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc;
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Thông tư: số 03/TT-BKHCN ngày
11/6/2021 Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; số
05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021 Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin
đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; số 06/2021/TT-BKHCN ngày
18/6/2021 hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030;
- Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các Thông tư: số 02/2021/TT-BTTTT
ngày 21/6/2021 về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục
vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống
thông tin báo cáo quốc gia"; số 03/2021/TTBTTT ngày 25/6/2021 Quy định tiêu
chuẩn, điều kiện, nội dung hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 874/QĐ-BTTTT
ngày 17/6/2021 về ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Công văn số
2177/BTTTT-PC ngày 18/6/2021 về đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội;
Báo cáo số 54/BCBTTTT ngày 29/6/2021 về tình hình thực hiện Nghị quyết số
17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;
- Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình
độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TTBGDĐ ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo số 600/BCBGDĐT ngày 24/6/2021 về tổng kết Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 20122020"; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng
dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi
tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số
02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của
Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư
số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc
lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt
khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Quyết định số 2787/QĐBYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án Phòng, chống dịch khi có
trường hợp mắc bệnh COVID19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp;
Đề nghị các đơn vị liên quan truy cập vào các địa chỉ trên để tải các văn bản
liên quan về nghiên cứu và triển khai thực hiện./.
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