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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, 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 61/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

2. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

3. Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. 

4. Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

5. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 

trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

6. Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc. 

7. Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung Điều 4 Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của 

Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy 

hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh. 

8. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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9. Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải. 

10. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

11. Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh 

lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp. 

12. Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính quy 

định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, 

đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

13. Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung 

thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. 

14. Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia. 

15. Quyết định số 1127/2022/QĐ-TTg ngày 26/9/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường 

Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha 

Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng 

cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc. 

Các văn bản nêu trên đã được số hóa 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, 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 

http://www.chinhphu.vn/


 

 

 

3 

 

 

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;    Nguyễn Ngọc Nam         

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT. H (1)
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