
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
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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 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 42/NQ-CP 21-03-22 Ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của 

Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển 

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 

 

2.  Chính phủ 43/NQ-CP 22-03-22 Không tiếp tục xây dựng 02 chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

05/2022/QĐ

-TTg 

23-03-22 Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với 

học sinh, sinh viên 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

360/QĐ-TTg 17-03-22 "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, 

trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng 

công ty nhà nước giai đoạn 2021-

2025" 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

368/QĐ-TTg 21-03-22 Phê duyệt Chiến lược tài chính đến 

năm 2030 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

378/QĐ-TTg 23-03-22 Ban hành Quy chế làm việc của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung 

ương. 

 

7.  Bộ Tài Chính 15/2022/TT-

BTC 

04-03-22 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn I; từ năm 

2021 đến năm 2025 

 

8.  Bộ Tài Chính 19/2022/TT-

BTC 

23-03-22 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy 

trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng 

thư số 

 

9.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

532/QĐ-

BTNMT 

18-03-22 Bổ sung nhiệm vụ và thời gian xác 

minh 03 vụ việc cho Đoàn xác minh 

theo Quyết định số 1962/QĐ-

BTNMT 
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10.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

539/QĐ-

BTNMT 

21-03-22 Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ 

chức cán bộ năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

11.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

11/VBHN-

BTNMT 

22-03-22 Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư 

quy định về cấp và quản lý Chứng 

chỉ định giá đất 

 

12.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

768/QĐ-

BGDĐT 

21-03-22 Ban hành Kế hoạch phòng, chống 

mại dâm trong ngành Giáo dục đến 

năm 2025 

 

13.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1053/QĐ-

BNN-TCLN 

22-03-22 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 

lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 

(21/5/1973 - 21/5/2023) chào mừng 

kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực 

lượng Kiểm lâm Việt Nam 

 

14.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1068/QĐ-

BNN-TCCB 

23-03-22 Điều chỉnh nhân sự Ban Quản lý dự 

án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường tiếp 

cận thị trường cho người dân nông 

thôn thông qua mạng lưới thông tin 

thị trường dựa trên nền tảng công 

nghệ thông tin trong xây dựng nông 

thôn mới" do IFAD tài trợ 

 

15.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1069/QĐ-

BNN-TCCB 

23-03-22 Điều chỉnh nhân sự Ban Quản lý dự 

án "Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020" do IFAD tài trợ 

 

16.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1651/CT-

BNN-TCTL 

18-03-22 Tăng cường công tác quản lý đê điều 

và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, 

bão năm 2022 

 

17.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1652/CT-

BNN-TCTL 

18-03-22 Tăng cường công tác bảo đảm an 

toàn công trình thuỷ lợi trong mùa 

mưa, lũ năm 2022 

 

18.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

362/QĐ-

BGTVT 

24-03-22 Ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ 

chức hoạt động vận tải bằng đường 

sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 

 

19.  Ủy ban Dân tộc 170/QĐ-

UBDT 

18-03-22 Thành lập Tổ công tác về 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 - 2025 

 

20.  Ủy ban Dân tộc 171/QĐ-

UBDT 

18-03-22 Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng điều phối 

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 
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21.  Kiểm toán nhà 

nước 

01/2022/QĐ

-KTNN 

18-03-22 Ban hành Quy định trình tự lập, thẩm 

định, xét duyệt và phát hành báo cáo 

kiểm toán của Kiểm toán nhà nước 

 

 

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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