Danh mục văn bản đăng Công báo
03 tháng 8 năm 2019
1. Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ
doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.
2. Thông tư số 40/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số
152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản
lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
3. Thông tư số 41/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLTBTC-BCA ngày 16/02/2012 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.
4. Thông tư số 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.
5. Thông tư số 46/2019/TT-BTC 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/NĐCP 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.
6. Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về
quyền tác giả, quyền liên quan.
7. Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp
đối với di vật, cổ vật.
8. Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt
động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
9. Quyết định số 1239/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.
10. Nghị quyết số 57/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm
pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi
hành pháp luật và 24 đề mục.

