
    
 

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 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 112/2021/ 

NĐ-CP 

10-12-21 Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

 

Sao y số 

864/SY-

IBND ngày 
16/12/2021 

 

2.  Chính phủ 113/2021/ 

NĐ-CP 

14-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thi hành tạm giữ, tạm giam 

 

Sao y số 
901/SY-

UBND 

ngày 
21/12/2021 

 

3.  Chính phủ 115/2021/ 

NĐ-CP 

16-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 

25/01/2016 của Chính phủ quy định 

số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 

chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều 

động, cách chức thành viên Ủy ban 

nhân dân 

 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

36/2021/QĐ

-TTg 

13-12-21 Ban hành tiêu chí xác định huyện 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 

2021 – 2025 

 

Sao y số 
866/SY-

UBND 

ngày 
16/12/2021 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2072/QĐ-

TTg 

10-12-21 Phê duyệt đế án rà soát đánh giá hiệu 

quả của các hiệp định tránh đánh thuế 

hai lần, tác động đối với không gian 

chính sách thuế của Việt Nam và 

định hướng điều chỉnh 

 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2074/QĐ-

TTg 

10-12-21 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 

24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác xây dựng gia đình trong tình 

hình mới giai đoạn 2021 – 2030 
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7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2096/QĐ-

TTg 

14-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 01 năm 2021 phê duyệt 

Chương trình phát triển công tác xã 

hội giai đoạn 2021-2030 và Quyết 

định số 1929/QĐ-TTg ngày 25 tháng 

11 năm 2020 phê duyệt Chương trình 

trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng 

cho người tâm thần, trẻ tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 

2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Sao y số 

865/SY-
UBND 

ngày 

16/12/2021 
 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2097/QĐ-

TTg 

14-12-21 Ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà 

nước của Bộ Ngoại giao 

 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2109/QĐ-

TTg 

15-12-21 Phê duyệt Định hướng thu hút , quản 

lý và sử dụng nguồn vốn ODA và 

vốn vay ưu đaĩ của các nhà tài trợ 

nước ngoài giai đoạn 2021-2025 

 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2112/QĐ-

TTg 

16-12-21 Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDSvà phòng, chống 

tệ nạn ma tuý, mại dâm 

 

Sao y số 
885/SY-

UBND 

ngày 
21/12/2021 

 

11.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

2119/QĐ-

BGTVT 

13-12-21 Ban hành Quy chế làm việc Tổ công 

tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận 

tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi 

dịch COVID-19 

 

 

12.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

2131/QĐ-

BGTVT 

14-12-21 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án cải tạo, nâng cấp các cầu 

yếu và gia cố trụ chống va xô trên 

tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí 

Minh 

 

 

13.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

33/2021/ 

TT-BGTVT 

15-12-21 Hướng dẫn định mức cho hoạt động 

quy hoạch có tính chất kỹ thuật, 

chuyên ngành 

 

 

14.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

3196/QĐ-

BVHTTDL 

13-12-21 Ban hành Quy tắc ứng xử của người 

hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật 

 

15.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2436/QĐ-

BTNMT 

13-12-21 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 
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Chính phủ phê duyệt Đề án tăng 

cường công tác quản lý chất thải 

nhựa ở Việt Nam. 

16.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4659/QĐ-

BGDĐT 

14-12-21 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 1660/QĐ-TTg ngày 

02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Chương trình sức khỏe học 

đường giai đoạn 2021-2025 

 

 

17.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1396/QĐ-

LĐTBXH 

16-12-21 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được bãi bõ 

về lĩnh vực GDNN thuộc phạm vi 

chức năng QLNN của Bộ LĐTBXH 

 

 

18.  Bộ Công 

Thương 

2825/QĐ-

BCT 

16-12-21 Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực 

hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng 

lực sản xuất của một số sản phẩm 

công nghiệp 

 

 

19.  Bộ Công 

Thương 

21/2021/ 

TT-BCT 

10-12-21 Quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô 

chở người dưới 16 chỗ ngồi 

 

 

20.  Bộ Công 

Thương 

22/2021/ 

TT-BCT 

10-12-21 Quy định về quản lý, sử dụng biểu 

mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý 

vi phạm hành chính và thực hiện các 

biện pháp nghiệp vụ của lực lượng 

Quản lý thị trường 

 

 

21.  Bộ Quốc phòng 4517/QĐ-

BQP 

14-12-21 Phân bổ chỉ tiêu tăng cường Trí thức 

trẻ tình nguyện đến Công tác tại các 

Khu Kinh tế - quốc phòng đợt 1 giai 

đoạn 2021-2030 

 

Sao y số 
905/SY-

UBND 
ngày 

21/12/2021 

 

22.  Bộ Y Tế 5718/QĐ-

BYT 

17-12-21 Phê duyệt các đề cương nghiên cứu 

thủ nghiệm lâm sang 

 

 

23.  Bộ Y Tế 25/2021/ 

TT-BYT 

13-12-21 Quy định chế độ báo cáo thống kê 

lĩnh vực dược - mỹ phẩm 

Sao y số 

868/SY-

UBND 
ngày 

16/12/2021 

 

24.  Bộ Y Tế 26/2021/ 

TT-BYT 

15-12-21 Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số 

điều của Thông tư số 41/2018/TT-

BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 

quy định kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt 

 

 

 

 
 

Sao y số 

895/SY-

UBND 

ngày 

21/12/2021 
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25.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

22/2021/ 

TT-BTTTT 

13-12-21 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 

14/8/2020 của Chính phủ về chống 

tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi 

rác 

 

 

26.  Bộ Tài Chính 2306/QĐ-

BTC 

17-12-21 Giao dự toán thu, chi NSNN năm 

2022 cho tỉnh Bình Định 

 

 

27.  Bộ Tài Chính 113/2021/ 

TT-BTC 

17-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp 

dụng tại các Cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài 

 

 

28.  Kiểm toán nhà 

nước 

1985/QĐ-

KTNN 

02-12-21 

Kế hoạch kiểm toán năm 2022 

Sao y số 

881/SY-

UBND 
ngày 

21/12/2021 

 

 

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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