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V/v triển khai thực hiện
các văn bản pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 26 tháng 02 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 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021);
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực từ ngày 09/02/2021);
- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định
việc giao các khu vực biển nhất dịnh cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài
nguyên biển (có hiệu lực từ ngày 30/03/2021);
- Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
văn bản số 10771/VPCP-QHĐP ngày 24/12/2020 (có hiệu lực từ ngày
01/01/2021);
- Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 29/01/2021 của Chính phủ Phê duyệt kết
quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao
thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông
tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục (có hiệu lực từ ngày 29/01/2021);
- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách
ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid 19 (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021);
- Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 17/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn
phòng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 17/02/2021);
- Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18/02/2021 của Thủ tướng Chính
phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về
xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật,
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Tối mật (có hiệu lực từ ngày 10/04/2021) (Trong đó bãi bỏ: Quyết định số
128/2009/QĐ-TTg ngày 27/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật
nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn);
- Quyết định số 3835/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,
ngưng hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020 (có
hiệu lực từ ngày 29/12/2020);
- Quyết định số 103/QĐ-BTC ngày 27/01/2021 của Bộ Tài chính về việc
công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc
một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2020 (có hiệu
lực từ ngày 27/01/2021);
- Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban
hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng
(có hiệu lực từ ngày 06/02/2021);
- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động và phát động phong trào thi đua kỷ
niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và
cứu nạn, cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021) và 20 năm Ngày toàn dân phòng
cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021).
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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