
    
 

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 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 13/2022/ 

NĐ-CP 

21-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008, Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều Luật 

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 

19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Luật Đo lường định 

Quy định về lệ phí trước bạ 

 

2.  Chính phủ 14/2022/ 

NĐ-CP 

27-01-22 Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 

03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bưu chính viễn thông 

tần số vô tuyến điện công nghệ thông 

tin và giao dịch điện tử và NĐ 

119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 

năm 2020 

Sao y số 
90/SY-

UBND 

ngày 
07/02/2022 

 

3.  Chính phủ 15/2022/ 

NĐ-CP 

28-01-22 Quy định chính sách miễn, giảm thuế 

theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 

của Quốc hội về chính sách tài khóa, 

tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế xã hội 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

01/2022/ 

QĐ-TTg 

18-01-22 Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở 

phát thải khí nhà kính phải thực hiện 

kiểm kê khí nhà kính 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

122/QĐ-TTg 21-01-22 Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc 

gia cho các tỉnh: Quảng Ngãi, Phú 

Yên, Bình Định 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

127/QĐ-TTg 24-01-22 Về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ 

ngân sách trung ương cho ngân sách 

địa phương thực hiện các chính sách 

an sinh xã hội do Trung ương ban 

hành giai đoạn 2022 - 2025 

Sao y số 
73/SY-

UBND 

ngày 
26/01/2022 
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7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

131/QĐ-TTg 25-01-22 Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số trong giáo dục và đào tạo giai 

đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030". 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

132/QĐ-TTg 26-01-22 Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết 

Chiến lược quốc gia phòng chống 

tham nhũng đến năm 2020 và  Kế 

hoạch thực hiện Công ước Liên hợp 

quốc về chống tham nhũng 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

133/QĐ-TTg 26-01-22 Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho các 

ĐP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và giáp hạt 2022 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

138/QĐ-TTg 26-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 

tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 

“Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và 

phát triển công nghệ từ nước ngoài 

vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh 

vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

142/QĐ-TTg 27-01-22 Phê duyệt Chương trình “Nâng cao 

chất lượng dạy học các môn tiếng 

dân tộc thiểu số trong chương trình 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 

2030” 

 

12.  Văn phòng 

Chính phủ 

31/QĐ-

VPCP 

27-01-22 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục 

hành chính và chuyển đổi số của Văn 

phòng Chính phủ năm 2022. 

 

13.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

59/QĐ-

BTNMT 

10-01-22 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

14.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

88/QĐ-

BTNMT 

14-01-22 Ban hành Quyết định công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và 

thông tin địa lý thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và môi trường 

 

15.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

174/QĐ-

BTNMT 

24-01-22 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý 

thông tin đường dây nóng về ô nhiễm 

môi trường 

 

16.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

188/QĐ-

BTNMT 

25-01-22 Kiện toàn Hội đồng thẩm định kết 

quả xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, chi phí thăm dò 

khoáng sản phải hoàn trả do nhà 

nước đã đầu tư 
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17.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

5006/QĐ-

BGDĐT 

31-12-21 Ban hành Kế hoạch Giai đoạn 2 thực 

hiện Đề án "Tăng cường chuẩn bị 

tiếng Việt cho trẻ mầm non và học 

sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

2025" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ 

 

18.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

334/QĐ-

BGDĐT 

24-01-22 Cho phép thành lập Phân hiệu 

Trường Đại học FPT tại tỉnh Bình 

Định 

 

19.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

406/QĐ-

BGDĐT 

27-01-22 Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học (sửa đổi, bổ sung) 

 

20.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

400/QĐ-

BNN-TC 

21-01-22 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và dự 

toán chi năm 2022 

thực hiện Dự án "Nhân rộng quản lý 

rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại 

Việt Nam" do Ban quản lý các dự án 

Lâm nghiệp là Chủ dự án 

 

21.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

441/QĐ-

BNN-KHCN 

24-01-22 Công bố thủ tục hành chính thay thế 

lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

 

22.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

653/CT-

BNN-BVTV 

25-01-22 Sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối 

và hiệu quả 

 

23.  Bộ Tài chính 127/2021/TT

-BTC 

31-12-21 Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 

Điều 1 Thông tư số 94/2020/TT-BTC 

ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 307/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí quyền cung cấp dịch vụ 

truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy 

chứng nhận đăng ký cung cấp kênh 

chương trình nước ngoài trên truyền 

hình trả tiền. 

 

24.  Bộ Tài chính 128/2021/TT

-BTC 

31-12-21 Hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 46/2021/NĐ-CP ngày 

31/3/2021 của Chính phủ về chế độ 

quản lý tài chính và đánh giá hiệu 

quả hoạt động đối với Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam. 

 

25.  Bộ Tài chính 01/2022/TT-

BTC 

11-01-22 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí khai thác, sử 

dụng nguồn nước do cơ quan trung 

ương thực hiện. 

 

26.  Bộ Tài chính 02/2022/TT- 11-01-22 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,  
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BTC quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

giấy phép môi trường do cơ quan 

trung ương thực hiện. 

27.  Bộ Tài chính 03/2022/TT-

BTC 

12-01-22 Quy định quản lý, sử dụng kinh phí 

sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình phát 

triển công tác xã hội, trợ giúp người 

khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần, 

trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm 

trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 

2021-2030. 

 

28.  Bộ Y Tế 218/QĐ-

BYT 

27-01-22 Ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 

10 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” 

 

29.  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 

 

30.  Bộ Tư pháp 09/QĐ-BTP 07-01-22 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật, người khuyết tật có 

khó khăn về tài chính năm 2022. 

 

31.  Bộ Tư pháp 36/QĐ-BTP 12-01-22 Ban hành Kế hoạch công tác 

PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2022 

 

32.  Bộ Tư pháp 47/QĐ-BTP 17-01-22 Kế hoạch triển khai các hoạt động 

năm 2022 của Chương trình hỗ trợ 

pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 

 

33.  Bộ Tư pháp 91/QĐ-BTP 24-01-22 Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư 

pháp năm 2021. 

 

34.  Bộ Tư pháp 110/QĐ-

BTP 

26-01-22 Ban hành Kế hoạch công tác thi hành 

án hành chính năm 2022. 

 

35.  Bộ Tư pháp 09/2021/TT-

BTP 

15-11-21 Hướng dẫn thi hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 

của Thủ thướng Chính phủ quy định 

về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật. 

 

36.  Bộ Công an 510/QĐ-

BCA-V05 

20-01-22 Ban hành "Quy định Tiêu chí đánh 

hía, phân loại phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc" 

Sao y số 

92/SY-

UBND 
ngày 

08/02/2022 

 



5 

 

   
 

37.  Bộ Ngoại Giao 135/QĐ-

BNG 

28-01-22 Công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Ngoại giao năm 2021./. 

 

38.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

30/2021/TT-

BTTTT 

27-01-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT 

ngày 09/9/2015 quy định về quản lý, 

sử dụng kho số viễn thông 

 

39.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

32/2021/TT-

BTTTT 

28-01-22 Hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm 

sử dụng ngân sách nhà nước 

 

40.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1458/QĐ-

LĐTBXH 

25-01-22 Ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện QĐ 1260/QĐ-TTG ngày 

19/7/2021 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt chương trình tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong các cơ sở GDNN gđ 2022-1027 

 

41.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

40/2021/TT-

BGTVT 

31-12-21 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác thu tiền dịch vụ sử dụng 

đường bộ đối với các dự án xây dựng 

đường bộ do Bộ Giao thông vận tải 

quản lý 

 

42.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

58/QĐ-

LĐTBXH 

27-01-22 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh 

vực quản lý lao động ngoài nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh  

và Xã hội 

 

43.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

28/2021/TT-

BLĐTBXH 

27-01-22 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động về chế độ đối với 

người lao động bị tai nạn lao động, 

bệnhnghề nghiệp 

 

44.  Ủy ban Dân tộc 64/QĐ-

UBDT 

28-01-22 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới giai 

đoạn 2022-2030 

 

45.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

100/QĐ-

VSDTTƯ 

24-01-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 121 và 122 

Sao y số 

71/SY-
UBND 

ngày 

26/01/2022 
 

46.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

119/QĐ-

VSDTTƯ 

28-01-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 123 

Sao y số 

100/SY-
UBND 

ngày 

08/02/2022 
 

47.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

127/QĐ-

TƯHCTĐ 

19-01-22 Chuyển kinh phí cho Hội Chữ thập 

đỏ tỉnh Bình Định. 

 

48.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

178/QĐ-

TƯHCTĐ 

20-01-22 Chuyển kinh phí 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 
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COVID-19 tại Việt Nam". 

49.  BCĐ Trung 

ương các 

chương trình 

MTQG giai 

đoạn 2021-2025 

18/QĐ-

BCĐCTMT

QG 

27-01-22 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ương các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025 

 

50.  Hội đồng phối 

hợp phổ biến, 

giáo dục pháp 

luật Trung ương 

04/QĐ-

HĐPH 

12-01-22 Kế hoạch hoạt đồng của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

trung ương năm 2022. 

 

51.  Hội đồng 

GDQP&AN, 

Quân khu 5 

98/QĐ-HĐ 18-01-22 Phê duyệt kế hoạch công tác giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2022. 

Sao y số 

106/SY-
UBND 

ngày 

08/02/2022 
 

 

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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