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Số: 497 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày

27 tháng 12 năm 2018

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

Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 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 05/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ
chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
2. Thông tư số 06/TT-BKHĐT ngày 11/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư ban hành Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.
3. Thông tư số 57/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực
quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị.
4. Thông tư số 58/2018/TT-BGTVT ngày 14/12/2018 của Bộ Giao thông
vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu
vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế.
5. Thông tư số 16/2018/TT-BTTTT ngày 05/12/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao
dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.
6. Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy
định về giá trong hoạt động quy hoạch.
7. Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ Quốc phòng
hướng dẫn Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi
ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng
chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước
ngoài.
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, H(10).
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