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Số: 35 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 01 năm 2019

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

Từ ngày 21 tháng 01 đến ngày 25 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 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử
dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các
Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.
2. Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm
2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định
số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính
sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm
2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20
tháng 8 năm 2014 hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một
số chính sách phát triển thủy sản và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21 tháng
8 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày
07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
3. Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học
sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.
4. Thông tư số 135/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy
định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do
Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản.
5. Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm
2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho
bạc Nhà nước.
6. Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy
định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện

hoạt động sáng kiến.
7. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm
toán nội bộ.
8. Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản
lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn
bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
9. Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm
2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu
bay.
10. Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ về quy
định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
11. Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về quy
định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
12. Thông tư số 29/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác
thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
13. Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc
thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên
nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.
14. Thông tư 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế quy định về
quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm.
15. Thông tư 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày
27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc
hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
16. Thông tư 56/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ Công thương
hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân
chủ nhân dân Lào.
17. Thông tư 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công thương quy
định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.
18. Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương
trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn
2

2016 - 2020.
19. Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ Ban hành về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
20. Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính
phủ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
21. Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28/09/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục.
22. Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào hướng dẫn công tác xã hội trong trường học.
23. Thông tư số 34/2018/TT-BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hành.
24. Thông tư số 61/2018/TT-BGTVT ngày 28/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông
vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19 tháng 12
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
25. Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông
vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường
thủy nội địa.
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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