
    
 

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 3 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 25/NQ-CP 07-03-22  Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 02 năm 2022 

 

 

2.  Chính phủ 30/NQ-CP 11-03-22 Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Kết luận 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, 

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

 

 

3.  Chính phủ 32/NQ-CP 15-03-22 Miễn thị thực cho công dân các nước: 

CHLB Đức, CH Pháp, CH Italia, 

Vương quốc Tây Ban Nha, LH 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, LB 

Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, 

Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc 

Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, CH 

Phần Lan và CH Bê-la-rút 

 

 

4.  Chính phủ 34/NQ-CP 15-03-22 Phương án tài chính Dự án " Phòng 

chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử 

dụng vệ tinh quan sát trái đất" sử 

dụng vốn vay ODA của Chính phủ 

Nhật Bản 

 

 

5.  Chính phủ 37/NQ-CP 16-03-22 Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 3 năm 2022 

 

 

6.  Chính phủ 38/NQ-CP 17-03-22 Ban hành Chương trình Nghị quyết 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

311/QĐ-TTg 05-03-22 Phê duyệt Chưong trình Giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng trên không gian mạng giai 
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đoạn 2022 – 2030 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

342/QĐ-TTg 15-03-22 Ban hành Kế hoạch phòng, chống 

thiên tai quốc gia đến năm 2025 

 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

344/QĐ-TTg 15-03-22 Phê duyệt Đề án phát triển bền vững 

Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

353/QĐ-TTg 15-03-22 Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 

2025 

 

 

11.  Bộ Y Tế 604/QĐ-

BYT 

14-03-22 Ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà 

đối với người mắc COVID-19” 

 

 

12.  Bộ Nội vụ 03/2022/TT-

BNV 

12-03-22 Quy định danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công việc thuộc 

lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương 

 

 

13.  Bộ Tài Chính 18/2022/TT-

BTC 

15-03-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 

17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hoạt động kinh 

doanh xổ số tự chọn số điện toán 

 

 

14.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

691/QĐ-

BGDĐT 

11-03-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phòng, chống tội phạm 

trong ngành Giáo dục đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 

 

 

15.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

692/QĐ-

BGDĐT 

11-03-22 Phê duyệt bổ sung danh mục sách 

giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

 

16.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

693/QĐ-

BGDĐT 

14-03-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện các nội 

dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ 

trì thuộc 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 

 

 

17.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

733/QĐ-

BGDĐT 

16-03-22 Cho phép Phân hiệu Trường Đại học 

FPT tại tỉnh Bình Định tổ chức hoạt 

động đào tạo 
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18.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

476/QĐ-

BTNMT 

14-03-22 Đính chính Thông tư số 09/2021/TT-

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai 

 

 

19.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1014/QĐ-

BNN-TCTS 

16-03-22 Công bố Danh sách cảng cá chỉ định 

có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc 

thủy sản từ khai thác; đưa ra khỏi 

Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ 

thống xác nhận nguồn gốc thủy sản 

từ khai thác và Danh sách cảng cá 

cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở 

ra cập cảng 

 

 

 

 

 
 

 

20.  Ủy ban Quốc 

gia về chuyển 

đổi số 

27/QĐ-

UBQGCĐS 

15-03-22 Ban hành Kế hoạch hoạt động của 

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 

năm 2022 

 

 

 

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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