
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 12 năm 2021 

 
DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 152/NQ-CP 03-12-21 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp 

luật tháng 11/2021 

 

 

2.  Chính phủ 155/NQ-CP 08-12-21 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Thông tin và 

Truyền thông giai đoạn 2020 – 2025 

 

 

3.  Chính phủ 104/2021 

/NĐ-CP 

04-12-21 Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối 

với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 

nước 

 

 

4.  Chính phủ 105/2021 

/NĐ-CP 

04-12-21 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy 

Sao y số 
832/SY-

UBND 

ngày 
09/12/2021 

 

5.  Chính phủ 106/2021 

/NĐ-CP 

06-12-21 Quy định chi tiết một số điều Luật 

Biên phòng Việt Nam 

 

 

6.  Chính phủ 107/2021 

/NĐ-CP 

06-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính. 

 

 

7.  Chính phủ 108/2021 

/NĐ-CP 

07-12-21 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng 

Sao y số 

823/SY-
UBND 

ngày 

08/12/2021 
 

8.  Chính phủ 109/2021 

/NĐ-CP 

08-12-21 Quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác 

định tình trạng nghiện ma túy và hồ 

sơ, trình tự, thủ tục xác định tình 

trạng nghiện ma túy 

 

 

9.  Chính phủ 110/2021 

/NĐ-CP 

09-12-21 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính phủ 
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10.  Chính phủ 111/2021 

/NĐ-CP 

09-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 

số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa 

 

 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2047/QĐ-

TTg 

03-12-21 Giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 

 

 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2048/QĐ 

-TTg 

06-12-21 Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách 

nhà nước năm 2022 

Sao y số 

833/SY-
UBND 

ngày 

09/12/2021 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2067/QĐ 

-TTg 

08-12-21 Phê duyệt Đề án "Kiểm kê, quan trắc, 

lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu 

đa dạng sinh học quốc gia đến năm 

2030 tầm nhìn đến năm 2050 

 

 

14.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2068/QĐ-

TTg 

08-12-21 Bổ sung dự toán năm 2021 tiếp tục 

thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền 

vững và CTMT Giáo dục nghề 

nghiệp - Việc làm và An toàn lao 

động 

 

Sao y số 

841/SY-

UBND 
ngày 

09/12/2021 

 

15.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2069/QĐ 

-TTg 

08-12-21 Ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc 

ngành Tư pháp 

 

 

16.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2070/QĐ 

-TTg 

08-12-21  Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của ngành 

Tư pháp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 

 

 

17.  Bộ Y Tế 5556/QĐ 

-BYT 

04-12-21 Phê duyệt kế hoạch hành động phòng 

chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ 

em dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 

 

Sao y số 

806/SY-
UBND 

ngày 

06/12/2021 

 

18.  Bộ Y Tế 5568/QĐ 

-BYT 

05-12-21 Xuất cấp hóa chất khử khuẩn, khẩu 

trang, phao áo cứu sinh để phòng, 

chống thiên tai dịch bệnh trong mùa 

mưa bão.. 

 

Sao y số 
813/SY-

UBND 

ngày 
07/12/2021 

 

19.  Bộ Y Tế 5619/QĐ 

-BYT 

07-12-21 Ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại trung tâm thương mại, 

siêu thị, chợ, nhà hàng” 

Sao y số 
839/SY-

UBND 

ngày 
09/12/2021 
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20.  Bộ Y Tế 23/2021/TT 

-BYT 

09-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành. 

 

 

21.  Bộ Nội vụ 1234/QĐ 

-BNV 

03-12-21  Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản 

lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức giai đoạn 

2021-2025 

 

 

22.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3963/QĐ 

-BNN-TT 

07-10-21 Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa toàn quốc 

năm 2021 

 

 

 

 

 
 

23.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4737/QĐ 

-BNN-

TCLN 

02-12-21 Ban hành Danh mục loài động vật 

loài động vật trên cạn khác thuộc lớp 

chim, thú, bò sát, lưỡng cư không 

thuộc đối tượng quản lý như động vật 

hoang dã quy định tại khoản 4 Điều 1 

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 

22/09/2021 của Chính phủ 

 

 
 

 

 
 

24.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4788/QĐ 

-BNN-VP 

06-12-21 Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

 

 

25.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4816/QĐ 

-BNN-TY 

08-12-21 Xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 

tỉnh Bình Định phòng chống dịch 

bệnh động vật 

 

 

26.  Bộ Tư pháp 1804/QĐ 

-BTP 

02-12-21 Ban hành Chương trình công tác 

trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án 

dân sự, theo dõi thi hành án hành 

chính năm 2022. 

 

 

27.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

1355/QĐ 

-LĐTBXH 

06-12-21 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN trong lĩnh vực 

NCC 

 

 

28.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

17/2021/TT 

-BLĐTBXH 

10-12-21 Ban hành quy trình kiểm định kỹ 

thuật an toàn chai chứa khí công 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
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29.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2401/QĐ 

-BTNMT 

07-12-21 Bổ sung 03 vụ việc khiếu nại của 

công dân tại tỉnh Bình Định cho 

Đoàn xác minh 

 

 

30.  Bộ Tài Chính 105/2021 

/TT-BTC 

03-12-21 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ 

 

 

31.  Bộ Tài Chính 107/2021 

/TT-BTC 

07-12-21 Quy định quản lý sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí sự nghiệp thực 

hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất 

giống trong Chương trình Phát triển 

nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 

đoạn 2021-2030 

 

 

32.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

19/2021/TT 

-BTTTT 

30-11-21 Ban hành Danh mục sản phẩm công 

nghệ thông tin trọng điểm 

 

 

 

 

33.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

20/2021/TT 

-BTTTT 

03-12-21 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành Danh 

mục sản phẩm phần mềm và phần 

cứng, điện tử 

 

 

34.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

21/2021/TT 

-BTTTT 

08-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 

18/8/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về quản lý và sử dụng 

tài nguyên Internet (bản cập nhật) 

 

 

35.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

33/2021 

/TT-BGDĐT 

26-11-21 Ban hành Chương trình Xóa mù chữ  

36.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

14/2021 

/TT-

BVHTTDL 

06-12-21 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao 

và du lịch. 

 

 

37.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

29/2021 

/TT-BGTVT 

30-11-21 Quy định chi tiết về quản lý, khai 

thác cảng hàng không, sân bay 
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38.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

31/2021 

/TT-BGTVT 

07-12-21 Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên 

tịch ban hành 

 

 

39.  Ngân hàng Nhà 

nước 

20/2021 

/TT-NHNN 

08-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 25/2015/TT-NHNN 

ngày 09/12/2015 của Thống đốc 

NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu 

đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội 

 

 

40.  Tổng cục Quản 

lý đất đai - Bộ 

TN&MT 

219/QĐ 

-TCQLĐĐ 

06-12-21 Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 

2021của Tổng cục Quản lý đất đai 

 

41.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

1712/QĐ 

-VSDTTƯ 

09-12-21 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 101 và 102 

 

42.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

1148/QĐ 

-TCTK 

09-12-21 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc sử 

dụng số liệu, thông tin thống kê nhà 

nước năm 2022 của Tổng cục Thống 

kê 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Trần Trọng Triêm 
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