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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 133 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 09 tháng 3 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. Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính
trị quốc gia Hồ Chí Minh.
2. Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học
và Công nghệ.
3. Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy
định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
4. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền
tác giả, quyền liên quan.
5. Nghị định số 21/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy
định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng
Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.
6. Thông tư số 17/2018/TT-BTC ngày 09/02/2018 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung mốt số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.
7. Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao
động-Thương binh và xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập
tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
8. Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn
thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và
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giá cước kết nối đối với cuộc goi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất
toàn quốc.
9. Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ Quy
định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề
nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động.
10. Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6
năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
11. Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ về
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
12. Công văn số 41/CP-KTTH ngày 13/02/2018 của Chính phủ về việc
đính chính Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.
13. Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ Tư pháp Ban
hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải
thương mại.
14. Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính
quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.
15. Quyết định số 590/QĐ-BCT ngày 21/02/2018 của Bộ Công thương
về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương được ban hành từ
ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/1/2018.
16. Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 27/02/2018 của Bộ Công thương
Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.
17. Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của Bộ Công
thương Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở
biên giới của thương nhân.
18. Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại
thương.
19. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
20. Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13/02/2018 của Bộ Công anBộ Xây dựng Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản
lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình.
21. Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho
công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.
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22. Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam.
23. Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg
ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu,
tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy
của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.
24. Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính
Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
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. Thủy 10.
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