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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 10 tháng 02 đến ngày 17 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, 

ngành Trung ương ban hành, gồm: 

1. Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thừa phát lại. 

2. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. 

3. Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. 

4. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

5. Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

6. Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ Kiểm tra, 

xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

7. Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện 

thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh 

tế, tổng công ty nhà nước. 

8. Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương quy 

định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt 

hàng muối và trứng gia cầm năm 2020. 

9. Thông tư số 03/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương quy 

định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. 

10. Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ Công thương 

quy định việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. 
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11. Thông tư số 92/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 

2014 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh. 

12. Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, 

loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. 

13. Thông tư số 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao về 

Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

14. Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về 

việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự. 

15. Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

16. Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải. 

Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành 

Trung ương. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản 

nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các 

Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm 

quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực  Tỉnh ủy (báo cáo);                               CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);                                         

 

- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;  

- Các Phòng chuyên môn thuộc VP;    Lê Quang Vinh         

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, HCTC, H(10)

 

http://www.chinhphu.vn/
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