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

Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 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 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ Quốc phòng
quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ
trong Quân đội nhân dân.
2. Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
3. Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối
với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
4. Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao
thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TTBGTVT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng
dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản
lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.
5. Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao
thông Vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TTBGTVT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy
định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
6. Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính Quy
định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sữa chữa, bảo
trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.
7. Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính Quy
định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục
tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

8. Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc
thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2017-2020.
9. Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ Quy
định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.
10. Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ Quy
định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.
11. Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 của Bộ Giao
thông vận tải Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên
07 chỗ đến 09 chỗ.
12. Thông tư số 19/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2017 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6//2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định
số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa
và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu
năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật
Đất đai.
13. Thông tư số 106/2017/TT-BTC ngày 06/10/2017 của Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn
hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh
nghiệp đấu giá tài sản.
14. Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt
động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật
an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
15. Thông tư số 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn,
điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng
công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
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16. Thông tư số 112/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2016/TT-BTC ngày 11 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
17. Thông tư số 113/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/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 trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
18. Thông tư số 114/2017/TT-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm
theo Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong
lĩnh vực dược, mỹ phẩm.
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.
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TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đình Trung

Ký bởi: Nguyễn Đình Trung
Email: trungnd@ubnd.binhthuan.gov.vn
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
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