
    
 

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 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 50/NQ-CP 08-04-22 Nghị quyết phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 3 năm 2022 

Sao y số 
287/SY-

UBND 

ngày 
16/4/2022 

 

2.  Chính phủ 52/NQ-CP 10-04-22 Nghị quyết về Báo cáo quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 

Sao y số 

261/SY-
UBND 

ngày 

13/4/2022 
 

3.  Chính phủ 54/NQ-CP 12-04-22 Nghị quyết về ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết của Quốc hội về Kế 

hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 

2021 - 2025 

 

4.  Chính phủ 25/2022/NĐ

-CP 

12-04-22 Sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị 

định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 

tháng 6  năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số nội 

dung của Luật Bưu chính 

Sao y số 

277/SY-
UBND 

ngày 

15/4/2022 

 

5.  Chính phủ 26/2022/NĐ

-CP 

14-04-22 về viên chức Lãnh sự danh dự nước 

ngoài tại Việt Nam 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

441/QĐ-TTg 12-04-22 Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 

10 tập thể thuộc tỉnh Bình Định. 

Sao y số 

260/SY-

UBND 
ngày 

13/4/2022 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

448/QĐ-TTg 12-04-22 Phê duyệt Chương trình quản lý nợ 

công 3 năm giai đoạn 2022-2024 và 

Kế hoạch vay trả nợ công năm 2022. 

Sao y số 

276/SY-
UBND 

ngày 
15/4/2022 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

450/QĐ-TTg 13-04-22 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi 

trường  quốc gia đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

455/QĐ-TTg 13-04-22 Phê duyệt Chiến lược phát triển Kho 

bạc Nhà nước đến năm 2030 

Sao y số 

275/SY-

UBND 

ngày 

15/4/2022 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

460/QĐ-TTg 14-04-22 Phê duyệt Chiến lược nợ công đến 

năm 2030 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

462/QĐ-TTg 14-04-22 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch 

vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền Trung thời kỳ 2021 - 2030 tầm 
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nhìn đến năm 2050 

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 Tài Chính 24/2022/TT-

BTC 

07-04-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 

08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích 

lập và xử lý các khoản dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các 

khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và 

bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, công trình xây dựng tại doanh 

nghiệp 

 

14.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

712/QĐ-

BTNMT 

08-04-22 Thành lập Hội đồng thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trườngcủa 

“Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi 

– Hoài Nhơn thuộc Dự án Xâydựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc – 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 

2025” 

 

15.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

729/QĐ-

BTNMT 

13-04-22 Thành lập Hội đồng thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) của Dự án “Dự án thành phần 

đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc 

Dự án xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai 

đoạn 2021-2025” 

Sao y số 
286/SY-

UBND 
ngày 

19/4/2022 

 

16.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

980/QĐ-

BGDĐT 

13-04-22 Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 142/QĐ-TTg ngày 

27/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc 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” 

 

17.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

998/QĐ-

BGDĐT 

14-04-22 Ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh 

phổ thông toàn quốc năm 2022 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1303/QĐ-

BNN-TCLN 

13-04-22 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

19.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1382/QĐ-

BNN-TCLN 

15-04-22 Ban hành Bộ chỉ số GSĐG thực hiện 

Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

20.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

462/QĐ-

BGTVT 

08-04-22 Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung 

Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh 

và quản lý tài sản đường địa phương 
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(LRAMP) 

21.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

315/QĐ-

LĐTBXH 

14-04-22 Ban hành kế hoạch triển khai QĐ số 

1895/QĐ-TTG ngày 11/11/2021 của 

TTCP 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 giai đoạn 2021-2030 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

 

22.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

336/QĐ-

LĐTBXH 

14-04-22 Ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiên QD D2239/QĐ-TTG ngày 

30/12/2021 của TTCP phê duyệt 

chiến lược quốc gia phát triển GDNN 

gđ 2021-2030, tầm nhìn 2045 

 

23.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

337/QĐ-

LĐTBXH 

14-04-22 Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của 

TTCP về tăng cường thực hiện đề án 

đưa nội dung quyền con người vào 

chương trình giáo dục trong hệ thống 

giáo dục quốc dân 

 

24.  Tổng cục 

Đường bộ Việt 

Nam 

1981/QĐ-

TCÐBVN 

12-04-22 Phê duyệt Dự án mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km1211+110-Km1211+799,21 

tỉnh Bình Định 

 

25.  Thanh tra Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

07/QĐ-TTr 08-04-22 Giám sát hoạt động của Đoàn thanh 

tra Quyết định số 761/QĐ-BKHĐT 

ngày 05/4/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

 

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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