
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 8/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 8 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 

8 năm 2022 như sau: 

- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/08/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa.  

- Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT ngày 22/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ Quy định các 

danh mục chất ma túy và tiền chất; 

- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật An ninh mạng; 

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND  ngày  24/08/2022  của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk Quy định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 
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- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/08/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. - Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT ngày 

22/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa; 

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 vụ thuộc Sở; Trưởng Phòng 

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

căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, 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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