
    
 

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 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 57/NQ-CP 21-04-22 Các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện 

thể chế liên kết vùng kinh tế xã hội 
 

2.  Chính phủ 27/2022/NĐ

-CP 

19-04-22 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia 

 

3.  Ban cán sự 

Đảng Bộ Tư 

pháp 

23-

NQ/BCSĐ 

29-03-22 Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi 

thi hành án hành chính giai đoạn 

2022-2026. 

 

4.  Bộ Tài Chính 564/QĐ-

BTC 

15-04-22 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra hoạt 

động kinh doanh trò chơi điện tử có 

thưởng và casino năm 2022 

 

5.  Bộ Tài Chính 565/QĐ-

BTC 

15-04-22 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra  hoạt 

động kinh doanh xổ số 2022 

 

6.  Bộ Công 

Thương 

732/QĐ-

BCT 

19-04-22 Phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực 

hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng 

lực sản xuất của sản phẩm công 

nghiệp 

Sao y số 
293/SY-

UBND 

ngày 
21/4/2022 

 

7.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1384/QĐ-

BNN-QLCL 

15-04-22 Phê duyệt Đề án "Đảm bảo an toàn 

thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" 

 

8.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

755/QĐ-

BTNMT 

15-04-22 Thành lập hội đồng thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng - 

tỉnh Bình Định” 

 

9.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

798/QĐ-

BTNMT 

20-04-22 Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt 

động của Công ty TNHH một thành 

viên Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam 

 

10.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

13/VBHN-

BTNMT 

18-04-22 Văn bản hợp nhất đối với Thông tư 

số 08/2016/TT-BTNMT và Thông tư 

số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

11.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1029/QĐ-

BGDĐT 

15-04-22 Ban hành Điều lệ Giải điền kinh học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 

 

12.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1078/QĐ-

BGDĐT 

 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm 
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13.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1079/QĐ-

BGDĐT 

 Ban hành Chương trình Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp giảng viên đại học 

 

14.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

700/QĐ-

BTTTT 

15-04-22 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về 

chuyển đổi số cho đối tượng Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân cấp xã năm 

2022 

 

15.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

719/QĐ-

BTTTT 

19-04-22 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2022 

 

16.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

511/QĐ-

BGTVT 

18-04-22 Ban hành hướng dẫn phương pháp 

xây dựng một số định mức kinh tế - 

kỹ thuật áp dụng cho hoạt động vận 

tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt 

 

17.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

522/QĐ-

BGTVT 

20-04-22 Công bố Danh mục bến cảng thuộc 

các cảng biển Việt Nam 

 

18.  Ủy ban Dân tộc 296/QĐ-

UBDT 

21-04-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 

của Chính phủ  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 

 

19.  Hội đồng Giáo 

dục quốc phòng 

an ninh 

75/QĐ-

HĐGDQPA

N 

18-04-22 Triệu tập cán bộ đối tượng 3 tham gia 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh khóa 65 năm 2022 

 

20.  Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao 

04/QĐ-

VKS-HC 

08-04-22 Kháng nghị Giám đốc thẩm đối với 

Bản án hành chính phúc thẩm số 

42/2019/HC-PT ngày 11/4/2019 của 

Tào án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

Sao y số 
299/SY-

UBND 

ngày 
22/4/2022 

21.  Đoàn Chủ tịch, 

Hội liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

94/QĐ-ĐCT 14-04-22 Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ 

tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025. 

 

 

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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