BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5736/BNN-PC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

V/v thông báo các văn bản QPPL

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/7/2019, 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 50/2019/NĐ-CP ngày 07/6/2019 quy định cấp chứng chỉ
hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.
- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi thành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 11/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử
dụng đất trồng lúa.
- Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 sửa đổi Điều 7 Nghị định số
160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác
định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được
ưu tiên bảo vệ.
- Nghị định 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai
thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.
- Nghị định 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng bền
vững các vùng đất ngập nước.
- Nghị định 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp
tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
2. Văn bản của các Bộ, ngành
a. Bộ Công an
- Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công

an quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và
công cụ hỗ trợ.
b. Bộ Công Thương
- Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 quy định về quản lý an
toàn đập, hồ chứa thủy điện.
- Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực
hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.
c. Bộ Khoa học và Công nghệ
- Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/05/2019 quy định về bảo
đảm an ninh nguồn phóng xạ.
d. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Thông tư số 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019 hướng dẫn điều
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối
tượng quy định tại các khoản 1,2,3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐCP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
đ. Bộ Nôi vụ
- Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 hướng dẫn thực hiện
điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ
việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và QĐ
số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
e. 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 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 hướng dẫn hoạt động
kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.
- Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 bãi bỏ thông tư liên tịch
số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/2/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an
hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành
động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
- Thông tư số 42/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 bãi bỏ Thông tư số
128/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm
thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khi kinh tế.
- Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định quản lý tài
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chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025”.
- Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 hướng dẫn xác định nhu
cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị
định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng
tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20
tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
f. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 ban hành Danh mục
sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của
Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên
Internet.
g. Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Định mức
kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám
- Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Định mức
kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000,
1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
- Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 ban hành Định mức
kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.
- Thông tư số 11/2019/TT-BTNMT ngày 26/7/2019 ban hành Danh mục
địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập
bản đồ tỉnh Hải Dương.
h. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 ban hành Danh
mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt
động thể thao mạo hiểm.
- Thông tư số 05/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 bãi bỏ một số văn
bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch
i. Bộ Y tế
- Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 bãi bỏ một số văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch
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ban hành.
- Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 hướng dẫn Thực hành
sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
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);
- TTr TT Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, PC. (25)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Ký bởi:
Bộ Nông nghiệp và Phát
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
triển nông thôn
Cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn
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