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Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 03 tháng 9 đến ngày 07 tháng 9 năm 2018, 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. Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Nông nghiệp
hữu cơ.
2. Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về
quản lý và tổ chức lễ hội.
3. Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Quy định về
ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
4. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
5. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Về quản lý
an toàn đập, hồ chứa nước.
6. Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính
phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.
7. Thông tư số 79/2018/TT-BTC ngày 22/8/2018 của Bộ Tài chính Quy định
mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho
tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt
Nam.
8. Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà
nước.
9. Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối
với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
10. Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận
tải Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
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./.
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