
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:        /SGDĐT-TTr 

Về việc triển khai các văn bản QPPL 

của Trung ương và Địa phương tháng 

5, 6 và 7/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 7  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT; 

- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SGDĐT ngày 13/01/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc Triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

ngành GDĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2022 và các văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk 

về việc triển khai các văn bản của Trung ương, Sở GDĐT triển khai các văn bản tháng 

5, 6 và 7 năm 2022 như sau: 

- Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

- Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công 

tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế; 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk Quy định nội dung, m c chi để tổ ch c các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong 

lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk Phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022 – 2030; 

- Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định m c thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp 

ch ng chỉ hành nghề kiến trúc sư; 

- Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm pháp luật hành chính 
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trong lĩnh vực phòng, cơ yếu, quản lý, bảo vệ viên giới quốc gia; trên các vùng biển, 

đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Thông tư số 01/2022/TTUBDT ngày 26/5/2022 của Ban Dân tộc quy định quy 

trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Thông tư số 07/2022/TT-BGTVT ngày 31/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây 

dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt;  

- Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không 

nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; 

 - Thông tư số 05/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

bãi bỏ một số quy định liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của các Thông tư 

về vận tải đường bộ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BTC, ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các 

trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025; 

- Thông tư số 28/2022/TT-BTC, ngày 17/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05/9/2014 của Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về 

Việt Nam”; 

- Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ. 

- Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công ch c, viên ch c thuộc 

UBND tỉnh Đắk Lắk. 
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Các văn bản trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk tại địa 

chỉ: http://daklak.gov.vn tại mục văn bản Quy phạm pháp luật và Cổng thông tin điện 

tử Chính phủ tại địa chỉ: www.vanban.chinhphu.vn.  

Yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp thuộc Sở; Trưởng Phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn 

c  ch c năng, nhiệm vụ nghiên c u, hướng dẫn và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Đăng Khoa 

 

  

 

 

 

http://www.vanban.chinhphu.vn/
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