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Số: 13 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân
tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ,
ngành Trung ương ban hành, gồm:
1. Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính
phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.
2. Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong
nước.
3. Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy
định chế độ báo cáo giá thị trường.
4. Thông tư số 125/2018/TT-BTC ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính Quy
định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
5. Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm
lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
6. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng
thủ dân sự.
7. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt
động viễn thám.
8. Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai
đoạn 2019 - 2021.
9. Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.
10. Thông tư số 19/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Thông tư quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết
bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”.
11. Thông tư số 20/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và

Truyền thông Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động
mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại”.
12. Thông tư số 21/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao
vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz
đến 406,1 MHz.
13. Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh
vực in, phát hành xuất bản phẩm.
14. Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người
học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào
tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.
15. Thông tư số 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng
viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
16. Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT ngày 11/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân
dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
17. Thông tư số 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản
xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
18. Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày
15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối
đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh
do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
19. Thông tư số 09/2018/TT-BXD ngày 15/11/2018 của Bộ Xây dựng ban
hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy khoan, máy ép cọc, đóng
cọc sử dụng trong thi công xây dựng.
20. Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12
năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng
12 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TTBXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
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chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TTBXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi
giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi
giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức
hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản
lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày
15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
21. Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ Khoa học và
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TTBKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.
22. Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.
23. Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới
quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên
các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ.
24. Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm
đo đạc và bản đồ.
25. Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định
thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện
cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
26. Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TTBTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số
vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
27. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
28. Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2018 của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao động khi làm việc trong không gian hạn chế.
29. Thông tư số 07/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.
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30. Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày
27/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông
tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23 tháng 01 năm
2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả
của người thi hành công vụ.
31. Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng
Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư
liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTCBNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh
án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng
Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về
công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.
Các văn bản nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử
Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của các Bộ, ngành
Trung ương.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tải các văn bản
nêu trên từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của các
Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm
quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-

Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
UBND huyện thị xã, thành phố;
Chánh, Phó Văn phòng;
Các Phòng chuyên môn thuộc VP;
Trung tâm Thông tin;
Lưu: VT, HCTC, H(10).
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