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

Từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, 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 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy
định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
2. Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25/9/2017 của Bộ Y tế quy định
về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.
4. Thông tư số 31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
5. Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.
6. Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá
cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
7. Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin
và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ
quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.
8. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
9. Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ Quy
định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam
tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.
10. Thông tư số 24/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2017 của Bộ Lao

động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc
gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm
2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc
gia về việc làm.
11. Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy
định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.
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./.
Nơi nhận:
- 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. Thủy.
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