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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 17 tháng 9 năm 2021

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 51/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ Quy định
quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (Có hiệu lực từ
ngày 01/4/2021);
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ Quy định
chi tiết một số điều của Luật Cư trú (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021);
- Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ Ban hành
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);
- Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về quản lý
và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế
và công tác thỏa thuận quốc tế (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2021);
- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (Có hiệu lực
từ ngày 20/8/2021);
- Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của
Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (Có hiệu lực từ ngày
01/9/2021);
- Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của
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Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (Có hiệu
lực từ ngày 15/9/2021);
- Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về việc
thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Có hiệu lực từ ngày
15/9/2021);
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và
Công nghệ Quy định Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Có
hiệu lực từ ngày 26/7/2021);
- Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021 của Bộ Khoa học và
Công nghệ 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 (Có hiệu lực từ ngày 01/8/2021);
- Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021 của Bộ Khoa học và
Công nghệ Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến
năm 2030 (Có hiệu lực từ ngày 02/8/2021);
- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy
định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng (Có hiệu lực từ ngày 16/8/2021);
- Thông tư số 53/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ
các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành (Có hiệu lực từ ngày 23/8/2021);
- Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của 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 (Có
hiệu lực từ ngày 25/8/2021).
- Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/2013 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Giá về thẩm định giá
(Có hiệu lực từ ngày 03/9/2021);
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- Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính Quy
định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa
chữa tài sản công (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2021);
- Thông tư số 68/2021/TT-BTC ngày 06/8/2021 của Bộ Tài chính Quy
định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ
khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Có hiệu lực từ ngày
06/8/2021);
- Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú (Có hiệu lực từ ngày 24/3/2021);
- Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 26/5/2021 của Thanh tra Chính phủ
về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm
2022 (Có hiệu lực từ ngày 26/5/2021);
- Quyết định số 1480/QĐ-BKHCN ngày 07/6/2021 của Bộ Khoa học và
Công nghệ Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông
thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (trong đó
có 02 dự án thực hiện tại Ninh Bình);
- Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Ninh Bình Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và địa phương thuộc tỉnh Ninh Bình.
- Quyết định số 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích
thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”;
- Quyết định số 3095/QĐ-BNN-VP ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 7, Quy chế
làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 2540/QĐ-BNN-VP ngày 8/6/2021
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng 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 (Có hiệu lực từ ngày 01/9/2021);
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- Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến 2025
(Có hiệu lực từ ngày 04/8/2021);
- Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 9/8/2021 của Bộ Tài chính ban hành
Quy chế đánh giá đối với kế toàn viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (Có
hiệu lực từ ngày 09/8/2021);
- Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về việc mua
sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống
dịch Covid-19 (Có hiệu lực từ ngày 22/7/2021);
- Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục ngoài học phí trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định một số chính sách đối với cơ sở giáo dục
mầm non độc lập dân lập, tư thục, trẻ em mầm non, giáo viên mầm non thuộc
loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của 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.
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