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THÔNG BÁO
Về việc triển khai các văn bản của Trung ương
Từ ngày 05 tháng 9 đến ngày 08 tháng 9 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. Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy
định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Quy
định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh
chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
3. Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của
chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.
4. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
5. Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ Về
đăng ký biện pháp bảo đảm.
6. Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động quan
trắc môi trường.
7. Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 15/8/2017 của Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch quy định Chương trình bồi dưỡng kiến thức về bảo quản,
tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
8. Thông tư số 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 của Bộ Tài chính
Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn
liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số
tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.
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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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TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đình Trung
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