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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 16 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. Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
2. Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối
với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Quyết định số 11/2018/QĐ-TTg ngày 01/03/2018 của Thủ tướng
Chính phủ Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình
Việt Nam.
4. Thông tư số 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài.
5. Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn
nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ
chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
6. Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy
định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với
tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
7. Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự,
thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
8. Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ Quy
định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
9. Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ Sửa
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đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10
năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý,
sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.
10. Thông tư số 03/2018/TT-BGĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục
và đào tạo Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật.
11. Thông tư số 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính
Quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu
Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa
phương.
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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