ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

0

Số: 62 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 03 năm 2019

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

Từ ngày 04 tháng 03 đến ngày 08 tháng 3 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 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm
2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động
quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà
nước.
2. Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TTBTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
3. Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Xây dựng, quản lý và thực hiện
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định
số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Quyết định số 13/2019/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26
tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê
về phòng, chống ma túy.
5. Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.
6. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh.
7. Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp
chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm
nghiệp chính.
8. Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn định về phân định ranh giới rừng.
9. Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá
rừng.
10. Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê theo dõi diễn biến
rừng.
11. Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công thương
quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương.
12. Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT ngày 05/3/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông.
13. Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
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

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Email:
ubnd@binhthuan.g
ov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Ngày ký:
14.03.2019
08:30:57 +07:00

Ký bởi: Võ Thanh
Bình
Email:
binhvt@ubnd.binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Văn phòng
Ủy ban Nhân dân,
Tỉnh Bình Thuận
Ngày ký: 14.03.2019
08:30:47 +07:00

Võ Thanh Bình

2

