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 Số:  16 /TB-UBND   Bình Thuận, ngày 16  tháng 01 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương 

 

Từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2020, 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 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

2. Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ 

một số văn bản quy định pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ. 

3. Thông tư số 83/2019/TT-BTC ngày 21/11/2019 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 

2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp 

vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình 

thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 

2020. 

4. Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 

5. Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và 

Thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 hướng dẫn thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. 

6. Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính 

áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng 

khoán. 

7. Thông tư số 01/2020/TT-BTC ngày 03/01/2020 của Bộ Tài quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động 

bảo hiểm. 

8. Thông tư số 02/2020/TT-BTC ngày 06/01/2020 của Bộ Tài hướng dẫn 
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thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng 

nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm. 

9. Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại 

cảng hàng không, sân bay Việt Nam. 

10. Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông. 

11. Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch 

vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 

12. Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

13. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng. 

14. Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định 

ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất 

lượng giống cây trồng nhập khẩu. 

15. Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa 

chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản. 

16. Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật 

chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước. 

17. Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định 

thư. 

18. Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất. 

19. Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức 

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

20. Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học 
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và công nghệ. 

21. Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ. 

22. Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên 

và môi trường. 

23. Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp quy 

định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. 

24. Thông tư số 12/2019/TT-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp quy 

định về tiêu chuẩn về chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

25. Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục 

hồi di tích. 

26. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình 

áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, 

bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả. 

27. Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê giá so 

sánh. 

28. Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động 

khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. 

29. Thông tư số 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019 của Ủy ban Dân tộc 

quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. 

30. Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập 

tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. 

31. Thông tư số 77/2019/TT-BCA ngày 23/12/2019 của Bộ Công an sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/08/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, 

miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự. 

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 

http://www.chinhphu.vn/
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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:                                                     TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực  Tỉnh ủy (báo cáo);                               CHÁNH VĂN PHÒNG 
- 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 UBND tỉnh;  

- Các Phòng chuyên môn thuộc VP;    Lê Quang Vinh         

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, HCTC, H(10)
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