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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1177 /VP-KT
V/v truy cập và triển khai
thực hiện các văn bản quy
phạm pháp luật

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
4753/UBND-NC ngày 28/12/2012 về việc truy cập, khai thác trên Cổng Thông
tin điện tử Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, Văn phòng UBND tỉnh đề
nghị các Sở: Công Thương, Tài chính chủ động truy cập, khai thác trên Cổng
Thông tin điện tử Chính phủ để nghiên cứu, thực hiện theo chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với các văn
bản sau:
1. Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg ngày 13/8/2019 của Thủ tướng Chính
phủ sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày
13/01/2012 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.
2. Thông tư số 13/2019/TT-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT
ngày 25/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc
xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
3. Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát
triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà
nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha441.
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