
    
 

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 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 18/2022/NĐ

-CP 

18-02-22 Về nghi lễ đối ngoại 
 

2.  Chính phủ 19/2022/NĐ

-CP 

22-02-22 Quy định biêṇ pháp thi hành chế đô ̣ , 

chính sách đối với quân nhân chuyên 

nghiêp̣, công nhân và viên chức quốc 

phòng chuyển ngành , công nhân và 

viên chức quốc phòng thôi viêc̣ theo 

quy điṇh của Luâṭ Quân nhân chuyên 

nghiêp̣, công nhân và viên chức quốc 

phòng 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

03/2022/QĐ

-TTg 

18-02-22 Tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ  

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

04/2022/QĐ

-TTg 

18-02-22 Ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô 

thị văn minh 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

219/QĐ-TTg 17-02-22 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang 

thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

261/QĐ-TTg 22-02-22 Kiện toàn BCĐ quốc gia về tìm kiếm 

quy tập và xác định danh tính hài cốt 

liệt sĩ 

 

7.  Tổ công tác của 

Thủ tướng 

Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát 

22/QĐ-TCT 21-02-22 Về thành viên tổ công tác của Thủ 

tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát 

giải quyết, 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 

 

8.  Bộ Nội vụ 115/QĐ-

BNV 

24-02-22 Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 

“Hệ thống ứng dụng công nghệ thông 

tin đánh giá cải cách hành chính và 

đo lường sự hài lòng của người dân 

đối với sự phục vụ của cơ quan hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 - 

2030” năm 2022 

 

9.  Bộ Tư pháp 77/QĐ-BTP 19-01-22 Ban hành Chương trình hành động 

của ngành Tư pháp thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 
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phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. 

10.  Bộ Tư pháp 157/QĐ-

BTP 

08-02-22 Ban hành  kế hoạch phát động đợt thi 

đua cao điểm lập thành tích hướng tới 

kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ 

chức Trợ giúp pháp lý cho người 

nghèo và đối tượng chính sách 

(06/9/1997 - 09/9/2022). 

 

11.  Bộ Công 

Thương 

2926/QĐ-

BCT 

24-12-21 Phê duyệt Chương trình cấp quốc gia 

về Xúc tiến thương mại năm 2022 

 

12.  Bộ Công 

Thương 

05/2022/TT-

BCT 

18-02-22 Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa 

trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn 

diện khu vực 

 

13.  Bộ Y Tế 02/2022/TT-

BYT 

18-02-22 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 

 

14.  Bộ Tài Chính 08/2022/TT-

BTC 

09-02-22 Quy định về quản lý, sử dụng các 

khoản thu, chi trong quá trình lựa 

chọn nhà đầu tư 

 

15.  Bộ Tài Chính 11/2022/TT-

BTC 

21-02-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 

14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy phép sử dụng tần số vô 

tuyến điện và phí sử dụng tần số vô 

tuyến điện 

 

16.  Bộ Tài Chính 12/2022/TT-

BTC 

22-02-22 Hướng dẫn nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước để thực hiện 

nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ 

phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát 

triển du lịch. 

 

17.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

676/QĐ-

BNN-TCTS 

18-02-22 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực thủy sản 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

678/QĐ-

BNN-TCTL 

21-02-22 Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

 

19.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

679/QĐ-

BNN 

21-02-22 Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

 

20.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

346/QĐ-

BTNMT 

24-02-22 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án“Nâng cao khả 
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năng chống lũ cho các hồ chứa lớn” 

thuộc dự án “Sửa chữavà nâng cao an 

toàn đập (WB8)” 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

543/QĐ-

BGDĐT 

23-02-22 Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2) 

 

22.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

114/QĐ-

LĐTBXH 

22-02-22 Thành lập Hội đồng thẩm định huyện 

nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 

2021-2025 

 

23.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

125/QĐ-

LĐTBXH 

23-02-22 Công bố kết quả rà soát hội nghèo, 

hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020 

 

24.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

03/2022/TT-

BGTVT 

18-02-22 Công bố vùng nước cảng biển thuộc 

địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh 

Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản 

lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp 

 

25.  Ủy ban Dân tộc 82/QĐ-

UBDT 

21-02-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 

của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Chỉ thị số 30/CT-TW về tăng 

cường  sự lãnh đạo của Đảng và trách 

nhiệm quản lý của Nhà nước đối với 

công tác bảo vệ  quyền lợi của người 

tiêu dùng 

 

26.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

257/QĐ-

TƯHCTĐ 

17-02-22 Chuyển kinh phí lần 2 cho Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Bình Định để triển khai 

dự án "Cứu trợ khẩn cấp cho người 

dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 tại Việt Nam" 

 

27.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

167/QĐ-

VSDTTƯ 

22-02-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 127 và 128 

Sao y số 

154/SY-

UBND 

ngày 
25/02/2022 

28.  Kiểm toán nhà 

nước 

201/QĐ-

KTNN 

24-02-22 Điều chỉnh giảm Kế hoạch kiểm toán 

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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