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Số: 387 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 08 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 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 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính Quy định
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển bền
vững giai đoạn 2016 – 2020.
2. Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục
vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.
3. Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi,
bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài
chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô
tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt
Nam.
4. Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 của Bộ Tài chính Quy định
cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
5. Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về
kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
6. Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
7. Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ Nội vụ Bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành.
8. Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy
định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
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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