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VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 01 năm 2022 

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

Nhận từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 168/NQ-CP 31-12-21  Một số cơ chế, chính sách  

2.  Chính phủ 169/NQ-CP 31-12-21 Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện NQ số 36-NQ/TW, chỉ thị 

số 45 - CT/TW và kết luận số 12-

KL/TW của Bộ Chính trị về công tác 

người Việt nam ở nước ngoài giai 

đoạn 2021 - 2026 

 

3.  Chính phủ 126/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt 

động khoa học và công nghệ, chuyển 

giao công nghệ; năng lượng nguyên 

tử 

 

4.  Chính phủ 127/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 

22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục. 

 

5.  Chính phủ 128/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 

số 156/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực chứng khoán và thị trường 

chứng khoán 

 

6.  Chính phủ 129/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể 

thao; quyền tác giả, quyền liên quan; 

văn hóa và quảng cáo 

 

7.  Chính phủ 130/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội 

và trẻ em 

Sao y số 

26/SY-

UBND 
ngày 

08/01/2022 
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8.  Chính phủ 131/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Pháp lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng 

 

9.  Chính phủ 134/2021 

/NĐ-CP 

30-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng 

 

10.  Chính phủ 135/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định về danh mục, việc quản lý, 

sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật 

nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử 

dụng dữ liệu thu được từ phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ 

chức cung cấp để phát hiện vi phạm 

hành chính 

 

11.  Chính phủ 136/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Sửa đổi bổ sng một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ 

 

12.  Chính phủ 137/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược 

và trò chơi có thưởng 

 

13.  Văn phòng 

Chính phủ 

138/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định về quản lý, bảo quản tang 

vật, phương tiện vi phạm hành chính 

bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo 

thủ tục hành chính 

 

14.  Chính phủ 139/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường thủy 

nội địa 

 

15.  Chính phủ 140/2021/N

Đ-CP 

31-12-21 Quy định chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 

 

16.  Chính phủ 142/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định hình thức xử phạt trục xuất, 

biện pháp tạm giữ người, áp giải 

người vi phạm theo thủ tục hành 

chính và quản lý người nước ngoài vi 

phạm pháp luật Việt Nam trong thời 

gian làm thủ tục trục xuất 

 

17.  Chính phủ 143/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2019 quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

 

18.  Chính phủ 144/2021 

/NĐ-CP 

31-12-21 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã 
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hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn 

cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đình 

19.  Chính phủ 1/2022 

/NĐ-CP 

04-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Đường sắt 

 

20.  Thủ tướng 

Chính phủ 

39/2021 

/QĐ-TTg 

30-12-21 Ban hành quy định về nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025. 

 

21.  Thủ tướng 

Chính phủ 

40/2021 

/QĐ-TTg 

31-12-21 Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước  

22.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2222/QĐ-

TTg 

30-12-21 Phê duyệt Chương trình chuyển đổi 

số trong giáo dục nghề nghiệp đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 

23.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2230/QĐ 

-TTg 

30-12-21 Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 2021 và 

năm 2022 

 

24.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2234/QĐ 

-TTg 

30-12-21 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công 

ước số 105  của Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) về Xóa bỏ lao động 

cưỡng bức 

 

25.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2238/QĐ 

-TTg 

30-12-21 Phê duyệt Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030 

 

26.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2239/QĐ 

-TTg 

30-12-21 Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo 

dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

27.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2262/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Ban hành Chương trình tổng thể của 

CP về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022 

 

28.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2264/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách 

phát triển thủy sản 

 

29.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2265/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 

“Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh 

Bình Định”, vay vốn WB. 

 

30.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2266/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả 

thiên tai năm 2021 

 

31.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2267/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS và phòng, chống 
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tệ nạn ma tuý, mại dâm 

32.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2269/QĐ 

-TTg 

31-12-21 Phê duyệt chương trình cung cấp dịch 

vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

 

33.  Thủ tướng 

Chính phủ 

01/QĐ-TTg 04-01-22 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp 

định Đối tác kinh tế toàn diện khu 

vực (Hiệp định RCEP) 

 

34.  Thủ tướng 

Chính phủ 

35/CT-TTg 31-12-21 Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19 

 

35.  Thủ tướng 

Chính phủ 

36/CT-TTg 31-12-21 Tăng cường các biện pháp bảo đảm 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm 

 

36.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4926/QĐ 

-BGDĐT 

28-12-21 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung, lĩnh vực giáo dục dân tộc 

thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

37.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4969/QĐ 

-BGDĐT 

30-12-21 Ban hành Kế hoạch phát triển Công 

tác xã hội trong ngành Giáo dục giai 

đoạn 2021-2025 

 

38.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4996/QĐ 

-BGDĐT 

31-12-21 Ban hành Quy chế bình chọn "Nhà 

giáo tiêu biểu của năm" 

 

39.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

36/2021/TT 

-BGDĐT 

24-12-21 ban hành Chương trình Giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở 

 

40.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

37/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Tiểu học 

 

41.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

38/2021TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Trung học cơ sở 

 

42.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

39/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học 

tối thiểu cấp Trung học phổ thông 

 

43.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

40/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường tiểu học, trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học loại hình tư thục 

 

44.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

41/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Quy định danh mục và thời gian định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, 

trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

thuộc phạm vi quản lý theo ngành, 

lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa 

phương 

 

45.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

42/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục 

và đào tạo 

 

46.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

43/2021/TT 

-BGDĐT 

30-12-21 Quy định về đánh giá học viên theo 

học Chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học cơ sở và trung 

học phổ thông 
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47.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

45/2021//TT

-BGDĐT 

31-12-21 Quy định về việc xây dựng trường 

học an toàn, phòng, chống tai nạn 

thương tích trong cơ sở giáo dục 

mầm non 

 

48.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

5245/QĐ 

-BNN-

TCLN 

31-12-21 Phê duyệt quy trình nội bộ mới; quy 

trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (kèm theo phụ lục 

quy trình) 

Sao y số 

28/SY-
UBND 

ngày 

11/01/2022 
 

49.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

5246/QĐ 

-BNN-

TCLN 

31-12-21 Công bố Danh mục các loại gỗ đã 

nhập khẩu vào Việt Nam (kèm theo 

Phụ lục) 

 

50.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

14/QĐ 

-BNN-

TCLN 

05-01-22 Ban hành hướng dẫn kỹ thuật gieo 

ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, 

khai thác, sơ chế và bảo quản sản 

phẩm Quế ( Cinamomum cassia BL) 

 

51.  Bộ Xây dựng 1424/QĐ 

-BXD 

30-12-21 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và kiểm tra 

việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 của Bộ Xây 

dựng 

 

52.  Bộ Y Tế 5965/QĐ 

-BYT 

31-12-21 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy 

cơ dịch bệnh bạch hầu 

 

53.  Bộ Y Tế 33/2021/TT 

-BYT 

31-12-21 Quy định về công tác y tế trường học 

trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

 

54.  Bộ Y Tế 34/2021/TT 

-BYT 

31-12-21 Quy định về tiêu chuẩn, trang phục 

và thẻ của người được giao thực thiện 

nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Y 

tế 

 

55.  Bộ Y Tế 35/2021/TT 

-BYT 

31-12-21 Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 9 

Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 

31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Luật Bảo Hiểm 

Y tế 

 

56.  Bộ Y Tế 36/2021/TT 

-BYT 

31-12-21 Quy định khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến 

khám bệnh, chữa bệnh lao 

 

57.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2661/QĐ 

-BTNMT 

31-12-21 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Tổ hợp du 

lịch thương mại giải trí Merryland 
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Quy Nhơn” 

58.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2692/QĐ 

-BTNMT 

31-12-21 Phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường 

năm 2020 của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

59.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

18/QĐ 

-BVHTTDL 

06-01-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

 

60.  Bộ Công 

Thương 

13/CT-BCT 29-12-21 Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động công 

vụ của lực lượng Quản lý thị trường 

 

61.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

37/TT-

BGTVT 

30-12-21 Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp 

công bảo đảm an toàn hàng hải sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí thường xuyên, thực 

hiện theo phương thức đặt hàng. 

 

62.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

38/2021/TT 

-BGTVT 

30-12-21 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban 

hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công bảo đảm an toàn hàng 

hải 

 

63.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

43/2021/TT 

-BGTVT 

31-12-21 Trình Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều Thông tư số 

03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 

01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về phòng, 

chống và khắc phục hậu quả thiên tai 

trong lĩnh vực đường bộ 

 

64.  Bộ Nội vụ 07/2021/TT 

-BNV 

31-12-21 Quy định về chế độ báo cáo công tác 

ngành Nội vụ 

 

65.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

25/2021/TT 

-BTTTT 

29-12-21 

Quy định về tem bưu chính 

 

66.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

26/2021/TT 

-BTTTT 

31-12-21 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản lý và 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn 

nhiệm các thành viên Hội đồng quản 

lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh 

vực thông tin và truyền thông 

 

67.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

27/2021/TT 

-BTTTT 

31-12-21 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Quy hoạch kho số viễn 
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thông 

68.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

28/2021/TT 

-BTTTT 

31-12-21 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối mạng thông 

tin di động 5G lai ghép - Phần truy 

nhập vô tuyến” 

 

69.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

12/2021/BK

HĐT 

22-12-21 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê 

logistics 

 

70.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

13/2021/TT 

-BKHĐT 

31-12-21 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

kinh tế số 

 

71.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

20/2021/TT 

-BLĐTBXH 

06-01-22 Quy định về hệ thống cơ sở dữ liệu 

về NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

72.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

21/2021/TT 

-BLĐTBXH 

06-01-22 Quy định một số điều của Luật người 

lao động VN đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

73.  Thanh tra Chính 

phủ 

2/QĐ-TTCP 05-01-22 Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Thanh tra Chính phủ 

năm 2021 

 

74.  Ủy ban Dân tộc 914/QĐ 

-UBDT 

31-12-21 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi  chức năng quản lý 

của Ủy ban Dân tộc 

 

75.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

2225/QĐ 

-VSDTTƯ 

30-12-21 

Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 113 

 

 

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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