
    
 

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 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 10/2022/NĐ

-CP 

15-01-22 Nghị định Quy định về lệ phí trước 

bạ 
 

2.  Chính phủ 11/2022/ 

NĐ-CP 

15-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 

04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về chứng nhận chủng loại gạo thơm 

xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 

để hướng dẫn thực hiện việc chứng 

nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu 

sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp 

Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len 

 

3.  Chính phủ 12/2022/ 

NĐ-CP 

17-01-22 xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực lao động, BHXH, người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

02/2022 

/QĐ-TTg 

18-01-22 Quy định 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 giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

78/QĐ-TTg 14-01-22 Phê duyệt Chương trình “Phát triển 

hệ thống bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đối với giáo dục đại 

học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 

2022 - 2030” 

Sao y số 

52/SY-

UBND 
ngày 

20/01/2022 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

85/QĐ-TTg 17-01-22 Phê duyệt Chương trình y tế trường 

học trong các cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông gắn với y tế cơ sở 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

90/QĐ-TTg 18-01-22 Phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sao y số 

65/SY-

UBND 

ngày 
25/01/2022 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

92/QĐ-TTg 18-01-22 Công nhận huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định đạt chuẩn NTM năm 

2020. 
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9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

93/QĐ-TTg 18-01-22 Xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt 

(đợt 12) 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

96/QĐ-TTg 19-01-22 Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo 

đức, lối sống trong gia đình đến năm 

2030 

 

11.  Văn phòng 

Chính phủ 

11/QĐ-

VPCP 

15-01-22 Ban hành Kế hoạch của Văn phòng 

Chính phủ thực hiện Quyết định số 

06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ việc chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

12.  Bộ Công 

Thương 

3058/QĐ-

BCT 

31-12-21 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh 

hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ 

nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ 

công mỹ nghệ lần thứ 5 

 

13.  Bộ Công 

Thương 

65/QĐ-BCT 19-01-22 Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

và một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương năm 

2021 

 

14.  Bộ Công 

Thương 

01/2022/TT-

BCT 

18-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 

05/12/2014 của Bộ Công Thương 

quy định về quản lý website thương 

mại điện tử và Thông tư số 

59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 

của Bộ Công Thương quy định về 

quản lý hoạt động thương mại điện tử 

qua ứng dụng trên thiết bị di động 

 

15.  Bộ Công 

Thương 

2/2022/TT 

-BCT 

20-01-22 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức Quản lý thị 

trường 

 

16.  Bộ Y Tế 74/QĐ-BYT 12-01-22 Bổ sung đề cương nghiên cứu thử 

nghiệm lâm sàng Đánh giá chương 

trình sử dụng thuốc Molnupiravir có 

kiểm soát tại cộng đồng cho người 

mắc COVID-19 thể nhẹ tại một số 

tỉnh/thành phố tại Việt Nam 

 

17.  Bộ Y Tế 150/QĐ-

BYT 

20-01-22 Ban hành KH hành động của Bộ Y tế 

thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính Phủ về nhiệm 

vụ , giải pháp chủ yếu thực hiện KH 

phát triển KTXH và dự toán NSNN 

năm 2022 
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18.  Bộ Y Tế 165/QĐ-

BYT 

21-01-22 Kế hoạch Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2022 của Bộ Y tế. 

 

19.  Bộ Y Tế 38/2021/TT 

-BYT 

31-12-21 Quy định về chất lượng dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền 

 

20.  Bộ Y Tế 39/2021/TT 

-BYT 

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

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 

12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ y tế quy định việc đăng ký lưu 

hành thuốc cổ truyền, dược liệu 

 

21.  Bộ Y Tế 01/2022/TT 

-BYT 

10-01-22 Quy định ghi chép ban đầu và chế độ 

báo cáo thống kê chuyên ngành dân 

số 

 

22.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

46/QĐ 

-BGTVT 

12-01-22 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

mở rộng QL1 đoạn Km1211+110 - 

Km1211+799,21 tỉnh Bình Định 

 

23.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

53/QĐ 

-BGTVT 

13-01-22 Công bố danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật về giao thông vận tải 

hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối 

năm 2021 

 

24.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

01/2022/TT 

-BGTVT 

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

tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về kiểm 

tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông đường sắt và Thông tư số 

18/2019/TT-BGTVT ngày 20 tháng 5 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm 

định xe cơ giới 

 

25.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

39B/QĐ 

-BKHĐT 

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

bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

 

26.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

159/QĐ 

-BNN-TCTS 

17-01-22 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung quy định thu phí trong 

lĩnh vực thủy sản 

 

27.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

238/QĐ 

-BNN-

BVTV 

19-01-22 Về việc công bố thủ tục hành chính  

28.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

346/QĐ 

-BNN-TT 

20-01-22 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

29.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

362/QĐ-

BNN-TCLN 

20-01-22 Công bố thủ tục hành chính được 

thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc 
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nông thôn phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

30.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

9095/CT-

BNN-TCLN 

30-12-21 Về tổ chức phong trào "Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp 

Xuân Nhâm Dần và tăng cường công 

tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2022 

 

31.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

01/2022/TT-

BNNPTNT 

18-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản 

 

32.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

114/QĐ-

BTNMT 

17-01-22 Đóng cửa mỏ khoáng sản titan khu 

vực Nam Đề Gi II thuộc xã Cát 

Thành và xã Cát Hải, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định của Công ty TNHH 

Phú Hiệp 

Sao y số 

70/SY-
UBND 

ngày 

25/01/2022 

33.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

115/QĐ-

BTNMT 

17-01-22 Đề nghị ban hành Quyết định trả lại 

Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ 

titan Mỹ Thành 1, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định của Công ty TNHH 

Phú Hiệp 

 

34.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

116/QĐ-

BTNMT 

17-01-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Quy 

hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài 

nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

35.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

125/QĐ-

BTNMT 

18-01-22 Xem xét tiếp tục ủy quyền ký Quyết 

định cho phép đưa nguồn gen ra nước 

ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu 

không vì mục đích thương mại 

 

36.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

01/2022/TT-

BTNMT 

07-01-22 Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo 

vệ môi trường về ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

 

37.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

02/2022/TT-

BTNMT 

10-01-22 Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

 

38.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

47/QĐ-

BTTTT 

18-01-22 Ban hành kế hoạch hành động triển 

khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

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 2022 - 2025 tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

39.  Bộ Nội vụ 01/2022/TT-

BNV 

16-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và 

quản lý hội và Nghị định số 
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33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP 

40.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

01/2022/TT-

BGDĐT 

14-01-22 Ban hành Chương trình đào tạo 

nghiệp vụ tư vấn du học 

 

41.  Bộ Tài chính 122/2021/TT

-BTC 

24-12-21 Tổ chức thực hiện dự án ngân sách 

nhà nước năm 2022. 

 

42.  Bộ Công an 123/2021/TT

-BCA 

28-12-21 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về "Phương tiện Phòng cháy và 

chữa cháy". 

 

43.  Bộ Công an 124/2021/TT

-BCA 

28-12-21 Quy định khu dân cư, xã, phường, thị 

trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về 

an ninh, trật tự". 

 

44.  Bộ Công an 125/2021/TT

-BCA 

30-12-21 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản xuất, kinh doanh, 

bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo 

hoa, pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh 

mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh 

mục chi tiết mã số HS pháo hoa, 

pháo hoa nổ. 

 

45.  Thanh tra Chính 

phủ 

16/QĐ-

TTCP 

14-01-22 Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác 

đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra 

chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật 

tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, 

vacxin, thuốc phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

46.  Ủy ban Dân tộc 19/QĐ-

UBDT 

17-01-22 Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-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 và Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ về tiếp tục 

thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2022 

 

47.  Ủy ban Quốc 

gia Ứng phó sự 

cố, Thiên tai và 

Tìm kiếm cứu 

nạn 

08/QĐ-

UBQGTKC

N 

17-01-22 Phê duyệt kiện toàn thành viên Ủy 

ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn. 

 

48.  Liên hiệp các 

Hội Khoa học 

và Kỹ thuật Việt 

18/QĐ-

LHHVN 

10-01-22 Thể lệ Cuộc thi sáng tạo dành cho 

thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 

lần thứ 18 (năm 2022) 
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Nam 

49.  Ngân hàng Nhà 

nước 

54/QĐ-

NHNN 

19-01-22 Sửa đổi, bổ sung Quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 

50.  BCĐ Nhà nước 

các dự án trọng 

điểm về dầu khí 

11/QĐ-

BCĐNNDK 

19-01-22 Ban hành Quy chế hoạt động của 

BCĐNN các dự án trọng điểm về dầu 

khí 

 

51.  BCĐ Chương 

trình QG về sử 

dụng năng 

lượng tiết kiệm 

và hiệu quả 

12/QĐ-

BCĐTKNL 

19-01-22 Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-

2030. 

 

52.  Hội đồng phối 

hợp phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật Trung ương 

03/QĐ-

HĐPH 

12-01-22 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật trung ương 

 

53.  Hội đồng phối 

hợp phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật Trung ương 

04/QĐ-

HĐPH 

12-01-22 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật 

trung ương 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 

 


		2022-01-27T15:11:50+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-01-27T17:57:00+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
	2022-01-27T17:57:01+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
	2022-01-27T17:57:02+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




