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Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam thông báo đến các phòng, ban, đơn vị 

liên quan thuộc Sở biết các văn bản dưới đây đã được đăng trên Internet tại Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, theo địa chỉ: http://qppl.vpubnd.quangnam.vn và trên 

trục văn bản liên thông, gồm: 

 - Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2021-2025; 

 - Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; 

 - Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 - Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030. 

 - Thông tư số 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 của Bộ Công an quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh 

dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí;  

- Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ 

sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;  

- Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;  

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị 
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định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;  

- Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định 

về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng 

dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy chuyên ngành. 

 - Công văn số 173/BCA-X05 ngày 20/01/2021 của Bộ Công an về việc kiến 

nghị thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cư trú; 

 Đề nghị các đơn vị liên quan truy cập vào các địa chỉ trên để tải các văn bản 

liên quan về nghiên cứu và triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu VT, VP. 
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