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     Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật sau tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị: 

 - Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay 

thế cho trẻ em. 

- Thông tư số 08/2020/TT-BKHCN ngày 24/12/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và 

công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán. 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an quy định 

về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 
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- Thông tư số 11/2021/TT-BTC ngày 05/02/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ 

Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính quy định công 

tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính. 

- Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030. 

- Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra 

chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng 

hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. 

- Quyết định số 276/QĐ-BQP ngày 27/01/2021 của Bộ Quốc về việc thành 

lập Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực 

hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. 

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

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

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 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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