
    
 

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 02 năm 2022 

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

Nhận từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 10/NQ-CP 28-01-22 Ban hành  Chiến lược công tác dân 

tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

2.  Chính phủ 11/NQ-CP 30-01-22 Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội và triển khai Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc 

hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ 

trợ Chương trình 

 

3.  Chính phủ 12/NQ-CP 30-01-22 Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 01 năm 2022 

Sao y số 

114/SY-

UBND 

ngày 

11/02/2022 

 

4.  Chính phủ 13/NQ-CP 30-01-22 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp 

luật tháng 01 năm 2022 

 

5.  Chính phủ 18/NQ-CP 11-02-22 Triển khai Nghị quyết số 

44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 

2022 của Quốc hội về chủ trương đầu 

tư Dự án xây dựng công trình đường 

bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021 – 2025 

 

Sao y số 

123/SY-
UBND 

ngày 

16/02/2022 
 

6.  Chính phủ 16/2022/NĐ

-CP 

28-01-22 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

về xây dựng 

 

7.  Chính phủ 17/2022/NĐ

-CP 

31-01-22 Sửa đổi bổ sung một số điều của các 

NĐ quy định về xử phát VPHC trong 

lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ CN; 

điện lực; an toàn đập thủy điện, sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt 

động dầu khí, kinh doanh xăng dầu 

và khí 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

06/QĐ-TTg 06-01-22 Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 
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9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

76/QĐ-TTg 14-01-22 Ban hành Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

146/QĐ-TTg 28-01-22 Phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030” 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

148/QĐ-TTg 28-01-22 Ban hành Hệ thống giám sát và đánh 

giá hoạt động thích ứng với biến đổi 

khí hậu cấp quốc gia 

 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

149/QĐ-TTg 28-01-22 Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa 

dạng sinh học đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

150/QĐ-TTg 28-01-22 Phê duyệt chiến lược phát triển nông 

nghiệp và phát triển nông thôn bền 

vững giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

14.  Thủ tướng 

Chính phủ 

153/QĐ-TTg 29-01-22 Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng 

Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến các dự án, đất đai trong  

các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản 

án tại một số tỉnh, thành phố 

Sao y số 
119/SY-

UBND 

ngày 
13/02/2022 

 

15.  Thủ tướng 

Chính phủ 

154/QĐ-TTg 29-01-22 Điều chỉnh kéo dài kỳ quy hoạch 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

khoáng sản làm xi măng đến khi Quy 

hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và 

sử dụng các loại khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 được phê 

duyệt 

Sao y số 

118/SY-

UBND 
ngày 

13/02/2022 

 

16.  Thủ tướng 

Chính phủ 

155/QĐ-TTg 29-01-22 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm và rối 

loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 

2022-2025 

Sao y số 

97/SY-
UBND 

ngày 

08/02/2022 
của UBND 

tỉnh 

 

17.  Thủ tướng 

Chính phủ 

156/QĐ-TTg 29-01-22 Ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch 

 

18.  Thủ tướng 

Chính phủ 

157/QĐ-TTg 29-01-22 Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

Dân số và Phát triển. 

 

19.  Thủ tướng 

Chính phủ 

159/QĐ-TTg 07-02-22 Tặng và truy tặng Kỷ niệm chương 

“Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, 

đày” cho 91 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định. 

 

20.  Thủ tướng 

Chính phủ 

167/QĐ-TTg 08-02-22 Phê duyệt" chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh 
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bền vững giai đoạn 2022 - 2025 

21.  Thủ tướng 

Chính phủ 

177/QĐ-TTg 10-02-22 Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

cho lực lượng kiểm lâm trong công 

tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng 

cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 

- 2030 

 

22.  Thủ tướng 

Chính phủ 

187/QĐ-TTg 11-02-22 Phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi 

đua toàn quốc” cho 01 cá nhân thuộc 

tỉnh Bình Định; 

 

23.  Thủ tướng 

Chính phủ 

190/QĐ-TTg 11-02-22 Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 

tổng kết Chiến lược quốc gia phòng 

chống tham nhũng đến năm 2020 và 

Kế hoạch thực hiện Công ước Liên 

hợp 

 

24.  Thủ tướng 

Chính phủ 

01/CT-TTG 08-02-22 Đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm 

vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 

 

25.  Bộ Nội vụ 67/QĐ-BNV 29-01-22 Công bố kèm theo Quyết định này 

Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 

2021 

 

26.  Bộ Nội vụ 02/2022/TT-

BNV 

29-01-22 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức 

trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 

01 năm 2022 đối với cán bộ xã, 

phường, thị trấn đã nghỉ việc theo 

Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 

6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ 

và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 

tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ 

trưởng 

 

27.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

277/QĐ-

BTNMT 

10-02-22 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước của Công ty Cổ 

phầnthủy điện Văn Phong, khai thác 

nguồn nước mặt cho Nhà máy thủy 

điện Văn Phong 

 

28.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

280/QĐ-

BTNMT 

11-02-22 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước của Công ty Cổ phần 

thủy điện Định Bình, khai thác nguồn 

nước mặt cho Nhà máy thủy điện 

Định Bình 

 

29.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

157/QĐ-

BTTTT 

28-01-22 Ban ban hành Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ 

thuật tối thiểu nền tảng Họp trực 

tuyến 

 

30.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

186/QĐ-

BTTTT 

11-02-22 Phê duyệt Chương trình thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng số 

quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát 
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triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội 

số 

31.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

426/QĐ-

BGDĐT 

28-01-22 Công bố các Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hết hiệu lực năm 2021 

 

32.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

438/QĐ-

BGDĐT 

28-01-22 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông 

 

33.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

441/QĐ-

BGDĐT 

28-01-22 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông 

 

34.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

442/QĐ-

BGDĐT 

28-01-22 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục 

phổ thông 

 

35.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

190/QĐ-

BGTVT 

09-02-22 Đính chính Thông tư số 40/2021/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải 

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác thu tiền dịch vụ sử dụng 

đường bộ đối với các dự án xây dựng 

đường bộ do Bộ Giao thông vận tải 

quản lý 

 

36.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

41/2021/TT-

BGTVT 

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

Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT 

ngày 07/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về quản 

lý, vận hành khai thác và bảo trì công 

trình đường bộ. 

 

37.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

45/2021/TT-

BGTVT 

31-12-21 Quy định về hoạt động trạm thu phí 

đường bộ 

 

38.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

40/QĐ-

BKHĐT 

14-01-22 Công bố thủ tục hành chính mới, sửa 

đổi, bổ sung, bãi bõ và huỷ công khai 

trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức ODA và viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

 

39.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

224/QĐ-

BVHTTDL 

28-01-22 Ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong 

gia đình 

 

40.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

227/QĐ-

BVHTTDL 

07-02-22 phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch 

Quốc gia - Quảng Nam 2022 

 

41.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

230/QĐ-

BVHTTDL 

07-02-22 Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du 

lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 

 

 
 

 

 
 



5 

 

   
 

42.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

02/2022/TT-

BNNPTNT 

11-02-22 Bãi bỏ Thông tư số 32/2016/TT-

BNNPTNT ngày 24/10/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về quyết toán dự 

án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 

nước do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

 

43.  Bộ Công 

Thương 

03/2022/TT-

BCT 

28-01-22 Quy định về việc tạm ngừng kinh 

doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng 

khẩu trang y tế, gang tay y tế và bộ 

trang phục phòng, chống dịch 

 

44.  Bộ Công 

Thương 

04/2022/TT-

BCT 

28-01-22 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

về công thương thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và 

UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

 

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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