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UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                  /SNN-VP 

V/v triển khai thực hiện  

các văn bản pháp luật  

 

                 Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2020 

 

 

          Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Kế hoạch số 394/KH-SNN ngày 27/02/2020 về phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2020 của Sở Nông nghiệp&PTNT Ninh Bình, Sở yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn 

bản pháp luật sau tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

của đơn vị: 

- Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ bổ sung 

danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước 

Cộng hòa Cuba giai đoạn 2020-2023; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường 

thủy nội địa; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

- Nghị định số 50/2020/NĐ-Cp ngày 20/4/2020 của Chính phủ quy định 

về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc 

phục hậu quả thiên tai; 
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- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BGTVT ngày 09/3/2020 của Bộ Giao thông Vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT quy định nội 

dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-

BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và 

tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị 

định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; 

- Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam có 

hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2020; 

- Thông tư số 17/2020/TT-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ nước, quản lý giá, quản lý tài 

chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp; 

- Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 

24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 

trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân; 

- Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước; 

- Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 

28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách 

nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; 

- Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC 

ngày 24/114/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình; 
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- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp ban 

hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch; 

- Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt 

Nam - Cuba; 

- Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 

03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

- Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định tạm ứng, vay ngân quỹ Nhà nước của Ngân sách Nhà nước; 

- Thông tư số 26/2020/TT-BTC ngày 14/4/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng 

dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam 

và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện 

quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

- Thông tư số 28/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng; 

- Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 01/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về 

phòng vệ thương mại”; 

- Quyết định số 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 25/3/2020 của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính 

sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, về quy chế hoạt động 

của Trung ương về cái cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi 

người có công; 

- Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu; 
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- Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam; 

- Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; 

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến 

chống Pháp và chống Mỹ; 

- Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ 

Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 

trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử. 

Toàn văn các văn bản trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Ban Biên tập TTTĐT của Sở;  

- Lưu: VT-VP. 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Bùi Xuân Thư 
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