BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4725 /BNN-PC

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

V/v thông báo các văn bản QPPL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ
Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019, Vụ Pháp chế đã nhận được các
văn bản do Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành, bao gồm:
1. Văn bản của Chính phủ
- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Quy hoạch.
- Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt hành
chính trong lĩnh vực du lịch.
2. Văn bản của các Bộ, ngành
a. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 quy định chương
trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy
trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng.
b. Bộ Nội vụ
- Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 hướng dẫn thực hiện
điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng
Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội
đồng Bộ trưởng.
c. Bộ Tài chính
- Thông tư số 30/2019/TT-BTC ngày 28/5/2019 hướng dẫn đăng ký, lưu
ký, niêm yết, giao dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ, trái
phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng chính sách phát hành và trái phiếu
chính quyền địa phương.
- Thông tư số 35/2019/TT-BTC ngày 12/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát
giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số
116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán
của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
d. Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thông tư số 04/2019/TT-BTNMT ngày 30/5/2019 ban hành Danh mục
địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập
bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình.
Vụ Pháp chế thông báo tên các văn bản để các đơn vị căn cứ vào chức
năng, nhiệm vụ của mình tổ chức nghiên cứu, thực hiện theo các quy định của
các văn bản nói trên. Nội dung cụ thể của các văn bản, các đơn vị có thể tra cứu
trên trang thông tin điện tử của Chính phủ và của các Bộ, ngành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTrTT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, PC. (25)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
PHÓ VỤKý
CơTRƯỞNG
quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn
Thời gian ký: 05/07/2019 08:28:24

Ngô Thị Tuyết

2

