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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 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

- Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước. 

 - Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ Quy định 

về đánh giá sơ bộ tác động môi trường. 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính 

phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/5/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09/10/2020 của Quốc hội về 

việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia. 

- Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.  

- Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ 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). 

- Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính Quy định 

về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công. 
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- Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm 

dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp. 

- Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công thương Quy 

định quy tắc xuất xứ hàng hóa  trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công thương 

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021; 

- Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Quy 

định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. 

- Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn việc áp dựng 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; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 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 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 07/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động 

quốc tế (viết tắt ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và 

thương lượng tập thể. 

- Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, 

bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

- Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2021 của Chính phủ về Đánh giá 

rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

- Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2045. 
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- Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. 

- Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 28/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã 

hội và ưu đãi người có công; 

- Văn bản số 2867/VPCP-NC ngày 30/4/2021 của Văn phòng Chính phủ 

về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về 

việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính phủ 

Kết luận của Phó Thủ thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị 

tổng kết Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và 

các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. 

- Văn bản số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ 

Tư pháp về việc danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 

liên ngành năm 2021 (trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy). 

- Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Bình Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống 

dịch Covid-19 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. 
              PML 

 

 TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thư 
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