
    
 

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 4 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 48/NQ-CP 05-04-22 Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông và chống ùn tắc giao 

thông giai đoạn 2022 - 2025 

 

2.  Chính phủ 23/2022/NĐ

-CP 

05-04-22 Thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở 

hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ 

sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ 

 

3.  Chính phủ 24/2022/NĐ

-CP 

06-04-22 Sửa đổi bổ sung các Nghị định quy 

định về điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

09/2022/QĐ

-TTg 

04-04-22 Về tín dụng đối với học sinh, sinh 

viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

để mua máy tính, thiết bị phục vụ học 

tập trực tuyến 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

407/QĐ-TTg 30-03-22 Phê duyệt Đề án tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội 

trong quá trình xây dựng văn bản 

QPPL giai đoạn 2022-2027 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

412/QĐ-TTg 31-03-22 Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng 

tín nhiệm quốc gia đến năm 2030 

Sao y số 

252/SY-
UBND 

ngày 

08/4/2022 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

422/QĐ-TTg 04-04-22 Phê duyệt danh mục dịch vụ công 

trực tuyến tích hợp, cung cấp trên 

cổng dịch vụ công quốc gia năm 

2022 

 

8.  Bộ Công 

Thương 

596/QĐ-

BCT 

31-03-22 Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được 

 

9.  Bộ Công 

Thương 

609/QĐ-

BCT 

01-04-22 Kiểm tra phát triển điện mặt trời tại 

Việt Nam 

 

10.  Bộ Công 

Thương 

612/QĐ-

BCT 

04-04-22 Đính chính Thông tư số 04/2022/TT-

BCT ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ 

quan chuyên môn về công thương 

thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và UBND huyện, 

quận, thị xã, thành phố 
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11.  Bộ Tài Chính 22/2022/TT-

BTC 

30-03-22 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 

phí chi thường xuyên thực hiện 

Chương trình trọng điểm phát triển 

Toán học giai đoạn 2021-2030 

 

12.  Bộ Tài Chính 23/2022/TT-

BTC 

06-04-22 Hướng dẫn quản lý tài chính nhà 

nước đối với nguồn viện trợ không 

hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn 

thu NSNN 

 

13.  Bộ Nội vụ 273/QĐ-

BNV 

04-04-22 Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề 

án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán 

bộ, công chức làm công tác tín 

ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-

2026" 

 

14.  Bộ Nội vụ 285/QĐ-

BNV 

05-04-22 Phê duyệt Đề án: “Hoàn thiện hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật 

ngành Nội vụ giai đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 2030” 

 

15.  Bộ Tư pháp 509/QĐ-

BTP 

04-04-22 Ban hành Kế hoạch phát động phong 

trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ 

quan tư pháp địa phương năm 2022 

 

16.  Bộ Quốc phòng 22/2022/TT-

BQP 

06-04-22 Quy định về điều  chỉnh trợ cấp hằng 

tháng đối với quân nhân, người làm 

công tác cơ yếu hưởng chế độ đối với 

quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, 

thôi việc 

 

17.  Bộ Quốc phòng 23/2022/TT-

BQP 

06-04-22 Ban hành " Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử 

dụng trong các sản phẩm mật mã dân 

sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật 

luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và 

TLS" 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1193/QĐ-

BNN-TCTS 

01-04-22 Công bố Danh sách khu neo đậu 

tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện 

hoạt động năm 2022. 

 

19.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1195/QĐ-

BNN-TCTS 

04-04-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện Đề án phát triển nuôi 

trồng thủy sản trên biển đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

20.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

761/QĐ-

BKHĐT 

05-04-22 Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về đầu tư công giai đoạn 2016 - 

2020; việc đầu tư theo hình thức đối 

tác công - tư; việc chấp hành pháp 

luật về đầu tư giai đoạn 2016-2021 

tại tỉnh Bình Định. 

 

21.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

257/QĐ-

LĐTBXH 

05-04-22 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xa ̃hội về việc  thực 
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hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 

cho người lao động 

22.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

303/QĐ-

LĐTBXH 

01-04-22 Phê duyệt kế hoạch triển khai đề án 

hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 

đến 2025 

 

23.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

316/QĐ-

LĐTBXH 

06-04-22 Ban hành Quy chế Tuyên dương học 

sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp 

xuất sắc, tiêu biểu 

 

24.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

317/QĐ-

LĐTBXH 

06-04-22 Ban hành kế hoạch triển khai đề án 

"Nâng cao năng lực thanh tra Ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

giai đoạn 2021-2025" 

 

25.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

32/2021/TT-

BLĐTBXH 

28-12-21 Quy định về lồng ghép giáo dục kiến 

thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, 

sinh viên trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

 

26.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

03/2022/TT-

BLĐTBXH 

06-04-22 Quy định Danh mục nhà tù và những 

nơi được coi là nhà tù để xem xét 

công nhận người hoạt động cách 

mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, 

đày 

 

27.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

04/2022/TT-

BLĐTBXH 

06-04-22 Quy định việc tổ chức đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

niên chế hoặc theo phương thức tích 

lũy mô-đun hoặc tín chỉ 

 

28.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

05/2022/TT-

BLĐTBXH 

06-04-22 Quy định về liên kết tổ chức thực 

hiện chương trình đào tạo trong giáo 

dục nghề nghiệp 

 

29.  Thanh tra Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

144/QĐ-TTr 06-04-22 Quyết định thanh tra thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo tại Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định 

 

30.  Thanh tra Bộ Bộ 

Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

145/QĐ-TTr 06-04-22 Quyết định về giám sát hoạt động của 

đoàn thanh tra việc thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo tại ủy ban nhân 

dân tỉnh BÌnh Định 

 

31.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

941/QĐ-

BGDĐT 

06-04-22 Công bố thủ tục hành chính được 

thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

32.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

945/QĐ-

BGDĐT 

06-04-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết 

định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình y tế trường học trong 

các cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 

2021 - 2025 
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33.  Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

1066/QĐ-

BHXH 

05-04-22 Giao quyền xử phạt vi phạm hành 

chính 

 

34.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

351/QĐ-

TƯHCTĐ 

29-03-22 Chuyển kinh phí lần 3 cho Hội Chữ 

thập đổ 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". 

 

35.  Ban Chỉ đạo Cải 

cách hành chính 

của Chính phủ 

42/QĐ-

BCĐCCHC 

06-04-22 Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 

2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ 

Sao y số 

254/SY-

UBND 
ngày 

08/4/2022 

 

36.  BCĐ Phòng thủ 

dân sự quốc gia 

43/QĐ-

BCĐPTDS 

07-04-22 Ban hành Chương trình công tác năm 

2022 của Ban chỉ đạo phòng thủ dân 

sự 

 

 

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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