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Số: 2 2 5 /TB-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2021

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

Từ ngày 04 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, 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 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định
về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển
nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.
2. Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bô ̣ Tài chính sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và hoàn trả các khoản thu ngân
sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
3. Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bô ̣ Tài chính hướng
dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
4. Thông tư số 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bô ̣ Tài chính quy
định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
5. Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 13/10/2021 của Bô ̣ Tài chính hướng
dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
6. Thông tư số 07/2021/TT-BCT ngày 30/9/2021 của Bô ̣ Công thương bãi
bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương
ban hành.
7. Thông tư số 08/2021/TT-BCT ngày 30/9/2021 của Bô ̣ Công thương quy
định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công
Thương.
8. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
9. Thông tư số 129/2021/TT-BQP ngày 06/10/2021 của Bộ Quốc phòng
ban hành Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn
vật nổ.
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10. Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành,
nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
11. Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2021 của Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ
thuật an toàn thang máy thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.
12. Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Tổng Thanh tra
Chính phủ quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công
tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa
phương.
13. Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra
Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.
14. Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra
Chính phủ uy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản
ánh.
15. Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra
Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục
tiến hành một cuộc thanh tra.
16. Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra
Chính phủ quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp
luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
17. Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và
Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử
dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
18. Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
Các văn bản nêu trên đã được số hóa 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 Cổng Thông tin điện tử của các Bộ,
ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền;
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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 UBND tỉnh;
Các Phòng chuyên môn thuộc VP;
Trung tâm Thông tin;
Lưu: VT, HCTC, H(10)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Nam

