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Số: 06 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 01 năm 2019

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

Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019, 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 104/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy
định thanh toán chi phí cho tổ chức, cá nhân được điều động, huy động trong hoạt
động kiểm ngư.
2. Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/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 công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn
gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản.
4. Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy
định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
5. Thông tư số 120/2018/TT-BTC ngày 10/12/2018 của Bộ Tài chính quy
định mức lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, thanh toán phần vốn đầu
tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án và quyết toán công trình dự án hoàn
thành theo hình thức đối tác công tư thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
6. Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ kết hợp
quốc phòng với kinh tế- xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
7. Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao
dịch điện tử trong hoạt động tài chính.
8. Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định
thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản,
tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
9. Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định
việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

10. Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về việc
công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương.
11. Thông tư số 39/2018/TT-NHNN ngày 26/12/2018 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản
lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam.
12. Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của
Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08
tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ
bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
13. Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức
tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số
trường hợp.
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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