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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2017, 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 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học
và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TTBKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước vế chất lượng hàng hóa nhập khẩu
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương
mại bán lẻ.
3. Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ Khoa học
và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và
phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
4. Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế quy định
về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng
nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả
đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.
5. Thông tư số 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh
mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ.
6. Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài
chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020.
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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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