
    
 

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 5 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 57/NQ-CP 21-04-22 Tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người 

lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn 

Quốc theo hình thức hợp tác giữa các 

địa phương của hai nước 

 

2.  Chính phủ 27/2022/NĐ

-CP 

19-04-22 Bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc 

tế cho phép người nước ngoài nhập 

cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

 

3.  Chính phủ 28/2022/NĐ

-CP 

26-04-22 Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai 

đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 

Sao y số 

318/SY-
UBND 

ngày 

29/4/2022 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

11/2022/QĐ

-TTg 

27-04-22 Về tín dụng đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học ngoài công lập bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID 19 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

504/QĐ-TTg 22-04-22 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước 

Sao y số 
310/SY-

UBND 

ngày 
26/4/2022 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

505/QĐ-TTg 22-04-22 Ngày Chuyển đổi số quốc gia  

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

508/QĐ-TTg 23-04-22 Quyết định về việc phê duyệt Chiến 

lược cải cách hệ thống thuế đất năm 

2030 

Sao y số 

311/SY-

UBND 
ngày 

26/4/2022 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

523/QĐ-TTg 27-04-22 Phê duyệt Chương trình điều tra, 

đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản 

và môi trường sống của các loài thủy 

sản trên phạm vi cả nước định kỳ 5 

năm đến năm 2030 

 

9.  BCĐ cải cách 

hành chính của 

Chính phủ 

51/QĐ-

BCĐCCHC 

27-04-22 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo cải cách hành chính của 

Chính phủ 

Sao y số 

316/SY-

UBND 

ngày 

28/4/2022 

 

10.  Bộ Nội vụ 338/QĐ-

BNV 

26-04-22 Công bố Danh mục chế độ báo cáo 

định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ 
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11.  Bộ Tư pháp 704/QĐ-

BTP 

26-04-22 Ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, 

chấm điểm, xếp hạng thi đua và Phụ 

lục cách đánh giá, chấm điểm, xếp 

hạng thi đua Sở Tư pháp các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

năm 2022 

 

 

12.  Bộ Y Tế 03/2022/TT-

BYT 

26-04-22 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành y tế 

 

13.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

853/QĐ-

BTNMT 

25-04-22 Công bố đường ranh giới ngoài của 

vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải 

lý của đất liền 

 

14.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

891/QĐ-

BTNMT 

29-04-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23 

tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế 

hoạch quốc gia về quản lý chất lượng 

 

15.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

964/QĐ-

BVHTTDL 

25-04-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám 

sát và đánh giá kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

 

16.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

979/QĐ-

BVHTTDL 

26-04-22 Ban hành Kế hoạch triền khai thực 

hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình đến năm 2025 

 

17.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1170/QĐ-

BGDĐT 

27-04-22 Ban hành Điều lệ Giải Cờ vua học 

sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 - 

Cup TOTA 

 

18.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1527/QĐ-

BNN-TCTS 

27-04-22 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện Đề án phát triển ngành 

chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 

2030 

 

19.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

04/2022TT-

BGTVT 

26-04-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 

tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đào 

tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ 

giới đường bộ 

 

20.  Thanh tra Chính 

phủ 

126/QĐ-

TTCP 

27-04-22 Ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá 

và tài liệu hướng dẫn đánh giá công 

tác phòng, chống tham nhũng cấp 

tỉnh năm 2021 

 

21.  Tổng cuc̣ Thống 

kê 

1190/QĐ-

TCTK 

23-12-21 Ban hành phương án điều tra cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 
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22.  Tổng cục 

Đường bộ Việt 

Nam  

2039/QĐ-

TCĐBVN 

18-04-22 Phê duyệt Dự án mở rộng Quốc lộ 1 

đoạn Km1211+110Km1211+799,21 

tỉnh Bình Định. 

 

 

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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