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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Để triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và
các Bộ, ngành Trung ương được UBND tỉnh thông báo tại văn bản số 359/TBUBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 về việc triển khai các văn bản của Trung ương,
Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
Yêu cầu các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường chỉ đạo cán
bộ phụ trách CNTT truy cập vào Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông
tin điện tử của các Bộ, ngành Trung ương tải và in ấn các văn bản, gồm:
1. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
2. Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015
của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
3. Thông tư số 68/2018/TT-BTC ngày 06/8/2018 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 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 và điều chỉnh
trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.
4. Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính Hướng
dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của
Chính phủ.
5. Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính Sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị
định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.
6. Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ Tài chính Bãi bỏ
nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số

219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật
Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013
của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị
gia tăng.
7. Thông tư số 24/2018/TT-BCT ngày 31/8/2018 của Bộ Công Thương
Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực
cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương
thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương.
8. Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Thủ tướng Chính
phủ Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2012 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
9. Quyết định số 40/2018/QĐ-TTg ngày 10/9/2018 của Thủ tướng Chính
phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến
lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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; các phòng, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường tải các văn bản
trên nghiên cứu và in ấn để áp dụng triển khai thực hiện theo quy định; đối với
những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham mưu UBND thị xã báo
cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện./.
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