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Số: 210 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 8 năm 2019

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

Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 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. Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ sửa
đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy
cấp, quý, hiểm được ưu tiên bảo vệ.
2. Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn
và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.
3. Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ Quy định
về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
4. Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm
2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình
độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
5. Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính bãi bỏ
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16 tháng 02 năm 2012 của
Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực
hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.
6. Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định
quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia đến năm 2025”.
7. Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 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 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh
trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐCP ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.
8. Thông tư số 99/2019/TT-BQP ngày 06/7/2019 của Bộ Quốc phòng quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-

CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ,
ngành Trung ương, địa phương.
9. Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của
các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Xây dựng.
10. Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch ban hành Danh mục hoạt động thểthao bắt buộc có người
hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
11. Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm
2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý,
sủ dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ.
12. Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về
việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
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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