
    
 

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 11 năm 2021 

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

Nhận từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 141/NQ-CP 14-11-21 Phiên họp Chính phủ chuyên đề 

tháng 11 năm 2021 

Sao y số 
760/SY-

UBND 

ngày 
24/11/2021 

2.  Chính phủ 103/2021 

/NĐ-CP 

26-11-21 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối 

với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc  

được kéo bởi ô tô và các loại xe 

tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp 

trong nước 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

35/2021 

/QĐ-TTg 

24-11-21 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1942/QĐ-

TTg 

18-11-21 Phê duyệt Chương trình nâng cao 

chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe người có công với cách mạng, 

người cao tuổi, trẻ em, người khuyết 

tật và các đối tượng cần trợ giúp xã 

hội giai đoạn 2021 – 2030 

Sao y số 

762/SY-

UBND 
ngày 

24/11/2021 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1944/QĐ-

TTg 

18-11-21 Phê duyệt Chương trình thực hiện 

Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 

tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 

của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm 

trong tình hình mới và Chiến lược 

quốc gia phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030. 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1962/QĐ-

TTg 

22-11-21 Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, 

đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2021 tại một số bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương 

Sao y số 

759/SY-
UBND 

ngày 

24/11/2021 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1963/QĐ-

TTg 

22-11-21 Phê duyêṭ Phương án cắt giảm , đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 

Sao y số 

777/SY-
UBND 

ngày 

27/11/2021 
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dựng trong năm 2021 và năm 2022 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1964/QĐ-

TTg 

22-11-21 Phê duyệt Danh sách thành viên Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số và 

lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy 

ban 

Sao y số 

771/SY-

UBND 
ngày 

25/11/2021 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1968/QĐ-

TTg 

22-11-21 Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 2021-2030". 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1973/QĐ-

TTg 

23-11-21 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản 

lý chất lượng môi trường không khí 

giai đoạn 2021 – 2025 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1975/QĐ-

TTg 

24-11-21 Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo 

tồn và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước trong giai đoạn 2021- 

2030 

Sao y số 

783/SY-

UBND 
ngày 

30/11/2021 
 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1976/QĐ-

TTg 

24-11-21 Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp phát triển một số báo in và báo 

điện tử đối ngoại quốc gia giai đoạn 

2022 – 2030 

Sao y số 
780/SY-

UBND 

ngày 
30/11/2021 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1977/QĐ-

TTg 

24-11-21  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 Giao thông vận 

tải 

Sao y số 

778/SY-
UBND 

ngày 

27/11/2021 
 

14.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1978/QĐ-

TTg 

24-11-21 Phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp 

nước sạch và vệ sinh nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

15.  Thủ tướng 

Chính phủ 

1983/QĐ-

TTg 

24-11-21 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05 

tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 5 khóa XI một số 

vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 

2012 - 2020 

Sao y số 

786/SY-
UBND 

ngày 

30/11/2021 
 

16.  Thủ tướng 

Chính phủ 

30/CT-TTg 23-11-21 Đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 

 

17.  Thủ tướng 

Chính phủ 

31/CT-TTg 24-11-21 Đổi mới và tăng cường tổ chức thực 

hiện Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 

 

18.  Thủ tướng 

Chính phủ 

32/CT-TTg 25-11-21 Tập trung triển khai quyết liệt, đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi 

 

19.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1594/QĐ-

BTTTT 

13-10-21 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ 

chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị 

truyền hình kết nối từ Chính phủ đến 
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cấp xã 

20.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

15/2021/TT 

-BTTTT 

19-10-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT 

 

21.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

16/2021/TT 

-BTTTT 

29-10-21 Ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành 

Sao y số 
781/SY-

UBND 

ngày 
30/11/2021 

 

22.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1594/QĐ 

-BKHĐT 

23-11-21 Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

Sao y số 

767/SY-
UBND 

ngày 

25/11/2021 
 

23.  Bộ Tư pháp 1753/QĐ 

-BTP 

23-11-21 Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật trung ương. 

 

24.  Bộ Công 

Thương 

12/CT-BCT 12-11-21 Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 

năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần 2022 

 

25.  Bộ Công 

Thương 

18/2021/TT 

-BCT 

19-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 

10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hướng dẫn thi hành công tác 

thi đua, khen thưởng trong ngành 

Công Thương 

 

26.  Bộ Công 

Thương 

19/2021/TT 

-BCT 

23-11-21 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 

quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu 

đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các 

Dự án sản xuất sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát 

triển 

 

27.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

12/2021/TT 

-BVHTTDL 

25-11-21 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản lý 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

thao và du lịch 

 

28.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

1556/QĐ 

-VSDTTƯ 

19-11-21 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 90, 91 và 92 

Sao y số 
761/SY-

UBND 

ngày 
24/11/2021 

29.  Kiểm toán Nhà 

nước 

1933/QĐ-

KTNN 

17-11-21 Điều chỉnh Kế hoạch kiểm toán năm 

2021. 

 

Sao y số 
774/SY-

UBND  

ngày 
26/11/2021 

 

30.  Kiểm toán Nhà 

nước 

03/2021/QĐ

-KTNN 

17-11-21 Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm 

định, xét duyệt và ban hành kế hoạch 

kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm 
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toán. 

31.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

13/2021/TT-

BLĐTBXH 

23-11-21 Ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về tình 

hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ 

em, xử lý vi phạm hành chính đối với 

hành vi xâm hại trẻ em 

 

32.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

14/2021/TT 

-BLĐTBXH 

23-11-21 Quy định về Điều lệ trường trung cấp Sao y số 
766/SY-

UBND 

ngày 
25/11/2021 

 

33.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

15/2021/TT 

-BLĐTBXH 

23-11-21 Quy định về điều lệ trường Cao Đẳng Sao y số 

765/SY-

UBND ngày 

25/11/2021 

34.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

32/2021/TT 

-BGDĐT 

22-11-21 Hướng dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 

15 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ 

quy định việc dạy và học tiếng nói, 

chữ viết của dân tộc thiểu số trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trung tâm giáo dục thường xuyên 

 

35.  Bộ Tài Chính 99/2021/TT 

-BTC 

24-11-21 Hướng dẫn chế độ kế toán đối với 

các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, 

chính quyền địa phương; thống kê, 

theo dõi các khoản nợ cho vay lại và 

bảo lãnh Chính phủ 

 

36.  Bộ Tài Chính 101/2021 

/TTBTC 

24-11-21 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực 

chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch 

chứng khoán và Tổng công ty lưu ký 

và bù trừ chứng khoán Việt Nam 

 

37.  Bộ Tài Chính 102/2021 

/TT-BTC 

24-11-21 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực 

chứng khoán áp dụng tại các tổ chức 

kinh doanh chứng khoán, ngân hàng 

thương mại tham gia vào thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

 

 

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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