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Số: 79 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm 2019

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

Từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 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 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định
về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.
2. Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động
cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê
lại lao động.
3. Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT ngày 14/02/2019 của Bộ Giao thông
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày
29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về bảo trì công trình
hàng hải.
4. Thông tư số 08/2019/TT-BGTVT ngày 28/02/2019 của Bộ Giao thông
vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ
tầng giao thông đường thủy nội địa theo chất lượng thực hiện.
5. Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/3/2019 của Bộ Giao thông
vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống
ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.
6. Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định
nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.
7. Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc
gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số04/2018/TT-BGDĐT ngày 28
tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công thương sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm

2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng
mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.
9. Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
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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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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