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Số: 55 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 04 tháng 03 năm 2019

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

Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 01 tháng 03 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. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm
2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
2. Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu
vực phòng thủ.
3. Nghị định số 22/2019/NĐ-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ quy định
về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
4. Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt
động triển lãm.
5. Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và
Công nghệ quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo
và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
6. Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
7. Quyết định số 296/2019/QĐ-BTC ngày 27/02/2019 của Bộ Tài chính
Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm
tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp.
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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