
    
 

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 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021 

  
 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 163/NQ-CP 29-12-21 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật đối với các chủ 

đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; 

Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài 

nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y 

tế, dược và 20 đề mục 

 

 

2.  Chính phủ 164/NQ-CP 29-12-21 Cho phép Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt 

Trung khai thác 1 triệu tấn quặng sắt 

mỏ Quý Xa. 

 

 

3.  Chính phủ 165/NQ-CP 30-12-21 Tháo gỡ vướng mắc liên quan đến 

cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận 

kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn 

do phải thực hiện quy định về phòng 

chống dịch covid 19 

 

 

4.  Chính phủ 116/2021 

/ 

NĐ-CP 

21-12-21 Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Phòng, chống ma túy Luật xử lý 

vi phạm hành chính về cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

 

 

5.  Chính phủ 118/2021 

/ 

NĐ-CP 

 

23-12-21  Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 

 

6.  Chính phủ 119/2021 

/NĐ-CP 

24-12-21 Quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp 

lại, thu hồi giấy phép vận tải đường 

bộ qua biên giới 

 

 

7.  Chính phủ 120/2021 

/ 

NĐ-CP 

24-12-21 Quy định chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 
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8.  Chính phủ 121/2021 

/NĐ-CP 

27-12-21 Kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng dành cho người nước ngoài 

 

 

9.  Chính phủ 122/2021 

/NĐ-CP 

28-12-21 Quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư 

 

 

10.  Chính phủ 123/2021 

/NĐ-CP 

28-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hàng hải, 

giao thông đường bộ, đường sắt, 

hàng không dân dụng 

 

 

11.  Chính phủ 124/2021 

/NĐ-CP 

28-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phảm và NĐ số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế 

 

 

12.  Chính phủ 125/2021 

/NĐ-CP 

28-12-21 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bình đẳng 

giới 

 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

38/2021 

/QĐ-TTg 

29-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 

số 71/2013/QĐ-TTg ban hành Quy 

hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại QĐ số 

02/2017/QĐ-TTg. 

 

 

14.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2177/QĐ 

-TTg 

23-12-21  Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn năm 2021 

 

Sao y số 

932/SY-

UBND 
ngày 

28/12/2021 

 

15.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2214/QĐ 

-TTg 

28-12-21 Phê duyệt chương trình thực hiện 

Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 

2021 – 2026 

 

 

16.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2215/QĐ 

-TTg 

28-12-21 Ban hành Kế hoạch hành động quốc 

gia khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học/dioxin sau chiến tranh ở Việt 

Nam giai đoạn 2021 – 2030 
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17.  Thủ tướng 

Chính phủ 

2240/QĐ 

-TTg 

30-12-21 Phê duyệt tổng mức kinh phí thực 

hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động 

sáng tạo tác phẩm, công trình văn học 

nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và 

các Hội Văn học nghệ thuật địa 

phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất 

lượng cao ở các Hội Nhà báo địa 

phương giai đoạn 2021 – 2025 và 

phân bổ kinh phí thực hiện Chương 

trình năm 2021 

 

 

18.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2049/QĐ 

-BTTTT 

27-12-21 Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 

phối hợp hoạt động giữa Bộ Thông 

tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng trong công tác 

thông tin, truyền thông và thông tin 

đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, 

hải đảo giai đoạn 2021-2030 

 

 

19.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

24/2021/ 

TT-BTTTT 

28-12-21 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải 

thể các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông 

Sao y số 
940/SY-

UBND 

ngày 
31/12/2021 

 

20.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

5085/QĐ-

BNN-BVTV 

28-12-21 Công bố thủ tục hành chính  

21.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

2233/QĐ-

BGTVT 

27-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 

Quy định tạm thời về tiếp tục triển 

khai các đường bay nội đị chở khách 

thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 

 

 

22.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

30/2021/TT-

BGTVT 

30-11-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT 

ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về 

quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam 

 

 

23.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

36/2021/TT-

BGTVT 

22-12-21 Quy định công tác khảo sát luồng 

đường thủy nội địa 

 

 

24.  Bộ Xây dựng 16/2021/TT-

BXD 

20-12-21 Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 

trong thi công xây dựng 
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25.  Bộ Xây dựng 17/2021/TT-

BXD 

22-12-21 Quy định một số nội dung về hoạt 

động giám định tư pháp                                

trong lĩnh vực xây dựng 

 

 

26.  Bộ Y Tế 29/2021/TT-

BYT 

24-12-21 Hướng dẫn hoạt động đào tạo chuyên 

môn về y tế lao động 

 

 

27.  Bộ Y Tế 30/2021/TT-

BYT 

27-12-21 Thông tư quy định về hoạt động pha 

chế thuốc để điều trị người bệnh tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

28.  Bộ Tài Chính 121/2021/TT

-BTC 

24-12-21 Quy định về thủ tục hải quan đối với 

hàng hoa nhập khẩu phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nộp 

chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và 

kiểm tra thực tế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh 

dịch Covid 19 

 

 

29.  Bộ Công 

Thương 

25/2021/TT 20-12-21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 

22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc Quy định hệ thống 

tiêu chí của Chương trình Thương 

hiệu quốc gia Việt Nam 

 

 

30.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

10/2021/TT-

BKHĐT 

22-12-21 Hướng dẫn lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

kinh tế xã hội 

 

 

 

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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