
    
 

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 3 năm 2022 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 22/NQ-CP 28-02-22 Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 2 năm 2022 
 

2.  Chính phủ 23/NQ-CP 02-03-22 Phát triển kinh tế khu vực biên giới 

đất liền 
 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

263/QĐ-TTg 22-02-22 Phê duyệt Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

277/QĐ-TTg 25-02-22 Ban hành Khung hành động đổi mới 

cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương 

tình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

282/QĐ-TTg 25-02-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ chế hoạt động của 

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt 

Nam 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

287/QĐ-TTg 28-02-22 Phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng 

sông Cửu Long  thời kỳ 2021 - 2030 

tầm nhìn 2050 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

288/QĐ-TTg 28-02-22 Ban hành Khung đánh giá tình hình 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội 

 

8.  Bộ Tài Chính 206/QĐ 

-BTC 

24-02-22 Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử 

tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

 

9.  Bộ Tài Chính 209/QĐ 

-BTC 

25-02-22 Bổ sung danh sách các cửa khẩu áp 

dụng tờ khai hải quan dùng cho 

người xuất cảnh nhập cảnh 

 

10.  Bộ Tài Chính 221/QĐ 

-BTC 

01-03-22 Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực tài chính hợp tác xã và 

kinh tế tập thể thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tài chính 

 

11.  Bộ Tài Chính 13/2022/TT 

-BTC 

28-02-22 Quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 

15 tháng 01 năm 2022 của Chỉnh phủ 

quy định về lệ phí trước bạ 

 

12.  Bộ Tài Chính 14/2022TT 

-BTC 

28-02-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 50/2017/TT-BTC  của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
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Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo 

hiểm vfa Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật kinh doang bảo 

hiểm và Thông tư số 04/2021/TT-

BTC ngày 15/01/2021 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP 

ngày 15/01/2021 của Chính phủ về 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân 

sự của chủ xe cơ giới 

13.  Bộ Y Tế 441/BYT 

-TCDS 

28-02-22 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

làm công tác dân số giai đoạn 2021-

2030 

 

14.  Bộ Công 

Thương 

06/2022/TT 

-BCT 

28-02-22 Quy định việc nhập khẩu mặt hàng 

gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ 

Vương quốc Campuchia theo hạn 

ngạch thuế quan năm 2021 và năm 

2022 

 

15.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

359/QĐ 

-BTTTT 

25-02-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030" của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

 

16.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

381/QĐ 

-BTTTT 

28-02-22 Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông 

tin và truyền thông thúc đẩy phát 

triển và sử dụng nền tảng số quốc gia 

về quản trị và kinh doanh du lịch 

 

17.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

392/QĐ 

-BTTTT 

02-03-22 Phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền 

tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản 

đồ số 

 

18.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

584/QĐ 

-BGDĐT 

28-02-22 Phê duyệt Danh mục bổ sung sách 

giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông 

 

19.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

585/QĐ 

-BGDĐT 

28-02-22 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 1895/QĐ-TTg ngày 

11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình "Tăng cường 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, 

nhi đồng 
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20.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

619/QĐ 

-BGDĐT 

03-03-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam 

trong ngành Giáo dục giai đoạn 

2021-2030 

 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

04/2022/TT 

-BGDĐT 

04-03-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT 

ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 

đối với viên chức giảng dạy trong các 

trường cao đẳng sư phạm công lập; 

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương 

đối với viên chức giảng dạy trong các 

cơ sở giáo dục đại học công lập 

 

22.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

171/QĐ-

LĐTBXH 

01-03-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội 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 vụchuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

23.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

292/QĐ-

BTNMT 

16-02-22 Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban 

Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện 

cam kết của Việt Nam tại Hội nghị 

lần thứ 26 các bên tham gia Công 

ước khung của Liên hợp quốc về biến 

đổi khí hậu 

 

24.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

387/QĐ 

-BTNMT 

02-03-22 Phê duyệt và công bố kết quả thống 

kê diện tích đất đai năm 2020 

 

25.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

410/QĐ 

-BTNMT 

04-3-22 

 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

Quyết địnhsố 2067/QĐ-TTg ngày 08 

tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, 

quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ 

sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

26.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

03/2022/TT-

BTNMT 

28-02-22 Ban hành Quy định kỹ thuật và Định 

mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu 

nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
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trường 

27.  Ủy ban Dân tộc 85/QĐ-

UBDT 

24-02-22 Phê duyệt Chiến lươc phát triển gia 

đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi đến năm 2030, giai đoạn 

I từ 2022-2025 

 

28.  Ủy ban Quốc 

gia về chuyển 

đổi số 

24/QĐ-

UBQGCĐS 

03-03-22 Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số 

 

 

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 

 


		2022-03-09T15:57:32+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-03-09T17:14:01+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
	2022-03-09T17:14:02+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
	2022-03-09T17:14:23+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




