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STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 22/2022/NĐ

-CP 

25-03-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ về quản lý 

xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 

không nhằm mục đích kinh doanh. 

 

2.  Thủ tướng 

Chính phủ 

08/2022/QĐ

-TTg 

28-03-22 Quy định về việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

387/QĐ-TTg 25-03-22 Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh 

phong trào học tập suốt đời trong gia 

đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai 

đoạn 2021 - 2030” 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

390/QĐ-TTg 28-03-22 Phê duyệt “Đề án Xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu 

nhập " 

 

5.  Bộ Tài Chính 359/QĐ-

BTC 

25-03-22 Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá 

tính lệ phí trước Bạ đối với ô tô , xe 

máy 

 

6.  Bộ Nội vụ 251/QĐ-

BNV 

29-03-22 Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên 

truyền cải cách hành chính năm 2022 

 

7.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

376/QĐ-

BGTVT 

25-03-22 Ủy quyền ký kết hợp đồng Dự án đầu 

tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp QL19 đoạn Km17+054,51 - 

Km50+000 trên địa phận tỉnh Bình 

Định và đoạn Km108+000 - 

Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia 

Lai theo hình thức Hợp đồng BOT 

 

8.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1838/CT-

BNN-BVTV 

28-03-22 Tăng cường công tác quản lý mã số 

vùng trồng và cơ sở đóng gói nông 

sản phục vụ xuất khẩu 

 

9.  Bộ Công 

Thương 

07/2022/TT-

BCT 

23-03-22 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp 

phòng vệ thương mại trong Hiệp định 

Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 

 

10.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

05/2022/TT-

BGDĐT 

19-03-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên 

soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu 

chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn 

sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng quốc gia thẩm định 
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sách giáo khoa ban hành kèm theo 

Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

11.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

12/VBHN-

BTNMT 

28-03-22 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vựctài nguyên 

nước và khoáng sản 

 

 

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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