Danh mục văn bản đăng Công báo
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1. Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ
trường.
2. Thông tư số 20/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận
tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan Rang và
khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.
3. Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.
4. Thông tư số 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và
Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và
bản đồ.
5. Quyết định số 1031/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
6. Quyết định số 1032/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
7. Quyết định số 765/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo
dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8. Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn
thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011
của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
9. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn
thực hiện Quyết định số 244/2005/ QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính
phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ
sở giáo dục công lập.

