
    
 

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 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 01/NQ-CP 08-01-22 Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022 

 

2.  Chính phủ 02/NQ-CP 10-01-22 Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2022 

 

3.  Chính phủ 03/NQ-CP 10-01-22 Hội nghị  trực tuyến Chính phủ với  

địa phương và Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 12 năm 2021 

 

4.  Chính phủ 04/NQ-CP 10-01-22 Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 

trong quản lý nhà nước 

 

5.  Chính phủ 03/2022/ 

NĐ-CP 

06-01-22 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực  phòng, chống thiên 

tai, thủy lợi và đê điều 

 

6.  Chính phủ 04/2022/ 

NĐ-CP 

06-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai, tài 

nguyên nước và khoáng sản khí 

tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 

 

7.  Chính phủ 05/2022/ 

NĐ-CP 

07-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 

17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết viêc̣ lâp̣ , thẩm điṇh, 

phê duyêṭ và điều chỉnh quy hoac̣h 

thủy lợi ; đê điều ; phòng, chống lũ 

của tuyến sông có đê 

 

8.  Chính phủ 06/2022/ 

NĐ-CP 

07-01-22 Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính và bảo vệ tầng ô - dôn 

 

9.  Chính phủ 07/2022/ 

NĐ-CP 

10-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn 

nuôi 

 

10.  Chính phủ 8/2022/ 

NĐ-CP 

10-01-22 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường 
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11.  Chính phủ 09/2022 

/NĐ-CP 

12-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 

24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định 

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương để hướng dẫn thực 

hiện về đấu thầu mua sắm theo hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ  

xuyên Thái Bình Dương, HĐTM Tự 

do  giữa CHXHCN Việt Nam và Liên 

minh Châu Âu, Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen 

 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

45/QĐ-TTg 13-01-22 Phê duyệt chương trình về phòng 

chống bạo lực gia định trong tình 

hình mới đến năm 2025 

 

13.  Bộ Quốc phòng 36/QĐ-BQP 06-01-22 Ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên 

sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên 

phòng Việt Nam và các văn bản quy 

định chi tiết giai đoạn 2021-2025" 

 

14.  Bộ Tư pháp 1918/QĐ 

-BTP 

28-12-21 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập 

Tổ Trợ giúp pháp lý cho người nghèo 

và đối tượng chính sách (06/9/1997-

06/9/2022) 

 

15.  Bộ Tư pháp 13/2021 

/TT-BTP 

30-12-21 Quy định quy trình xử lý, giải quyết 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trong thi hành án dân sự. 

 

16.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

67/QĐ-

BNN-TCTL 

10-01-22 Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực 

thủy lợi thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

17.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

110/QĐ-

BNN-HTQT 

12-01-22 Phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật "Nhân rộng quản lý rừng bền 

vững và chứng chỉ rừng tại Việt 

Nam" vốn ODA không hoàn lại do 

Chính phủ Đức tài trợ 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

124/QĐ-

BNN-TCLN 

14-01-22 Công bố diện tích rừng thuộc các lưu 

vực làm cơ sở thực hiện chính sách 

chi trả dịch vụ môi trường rừng 

 

19.  Bộ Bộ Lao động 

- Thương binh 

và Xã hội 

1535/QĐ-

LĐTBXH 

10-01-22 Công bố Danh mục văn bản QPPL 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

Sao y số 

37/SY-

UBND 

ngày 

14/01/2022 

 

20.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

18/QĐ-

LĐTBXH 

12-01-22 Ban hành Kế hoạch hành động của 

ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-
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CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 

21.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

19/2021/TT-

BLĐTBXH 

13-01-22 Ban hành Danh mục vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn để làm căn cứ xác định các 

trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi 

thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều 

kiện lao động bình thường 

 

22.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

27/2021/TT-

BLĐTBXH 

28-12-21 Hướng dẫn chi tiết về nội dung, 

chương trình và việc tổ chức bồi 

dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá 

an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn 

giảm các nội dung huấn luyện đã học 

đối với chuyên gia đánh giá an toàn, 

vệ sinh lao động; hướng dẫn cách 

tính tần suất tai nạn lao động và một 

số biện pháp thi hành 

 

23.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

34/2021/TT-

BLĐTBXH 

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

Thông tư 27/2018/TT0BLĐTBXH 

ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH quy định về quy chế đánh 

giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp, quy trình, chu 

kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp 

 

24.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

35/2021/TT-

BLĐTBXH 

13-01-22 Quy định tiêu chí và quy trình đánh 

giá, công nhận trường cao đẳng chất 

lượng cao 

 

25.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

36/2021/TT-

BLĐTBXH 

13-01-22 Quy định mức điều chỉnh tiền 

lươngvà thu nhập tháng đã đóng bảo 

hiểm xã hội 

 

26.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

73/QĐ-

BTNMT 

12-01-22 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở 

hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện 

 

27.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

46/2021/ 

TT-BGDĐT 

31-12-21 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành về giáo dục đại 

học và trung cấp chuyên nghiệp 

 

28.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

49/2021 

/TT-BGDĐT 

31-12-21 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 

độc lập, lớp mầm non độc lập loại 

hình dân lập và tư thục 

 

29.  Bộ Công 

Thương 

23/202/ 

TT-BCT 

15-12-21 Quy định về danh mục chủng loại, 

tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản 

xuất khẩu do Bộ Công Thương quản 

lý 
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30.  Bộ tài chính 125/2021/TT

-BTC 

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

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 

16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số nội dung về 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy 

định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, 

xử lý tài sản công 

 

31.  Bộ Y Tế 01/CT-BYT 12-01-22 Tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh và đảm bảo công tác 

y tế dịp Tết Nguyên đán 2022 

Sao y số 
36/SY-

UBND 

ngày 
14/01/2022 

 

32.  Bộ Y Tế 37/2021/TT-

BYT 

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

quyền hạn của Sở y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương và phòng y tế thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 

33.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

29/2021/TT-

BTTTT 

31-12-21 Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz 

cho hệ thống thông tin di động IMT 

của Việt Nam 

 

34.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

38/QĐ-

TCTK 

11-01-22 Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh Bình Định đối với ông 

Nguyễn Công Luận, Trưởng phòng 

Tổ chức - Hành chính 

 

35.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

39/QĐ-

TCTK 

11-01-22 Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh Bình Định đối với ông 

Đỗ Minh Dưỡng, Trưởng phòng 

Phòng Thống kê Kinh tế 

 

36.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

28/QĐ-

VSDTTƯ 

10-01-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 119 

 

 

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 

 


		2022-01-18T15:22:18+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-01-18T18:06:32+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-01-18T18:06:32+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-01-18T18:06:33+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




