UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164 /SVHTTDL-TCPC
V/v triển khai các văn bản QPPL

Sóc Trăng, ngày12 tháng02 năm 2020

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020;
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở phổ
biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động các văn bản sau
đây:
- Luật Thi hành án hình sự năm 2019;
- Luật phòng, chống tác hại của rượu bia;
- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi
đất;
- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ Quy định
về quản lý phân bón;
- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định
chi tiế t mô ̣t số điề u của Luâ ̣t Trồ ng tro ̣t về giố ng cây trồ ng và canh tác;
- Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
- Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 của Bộ Công thương
quy định biể u mẫu kê khai của hộ gia đình , cá nhân sản xuất rượu thủ công
không nhằm mục đích kinh doanh;
- Thông tư 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp quy định
biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà
nước.
- Thông tư số 09/2019/TT-BTP BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Tư pháp
quy định biện pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi
thường nhà nước.
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- Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành
chính;
- Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân
dân tỉnh Sóc Trăng ban hành.
- Quyết định số 04/2020/QĐ ngày 03/02/2020 của Ủy ban nhân dân Bãi
bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
2. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo
chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung tại các văn bản trên.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở thực hiện tốt tinh thần công văn này.
( Nội dung các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng)
GIÁM ĐỐC
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