
    
 

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 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 63/NQ-CP 03-05-22 Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 4 năm 2022 
 

2.  Chính phủ 64/NQ-CP 06-05-22 Về thực hiện chính sách, pháp luật về 

công tác quy hoạch kể từ khi Luật 

Quy hoạch có hiệu lực thi hành và 

một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch thời kỳ 2021 - 2030; về việc 

hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số 

dự án luật 

 

3.  Chính phủ 68/NQ-CP 12-05-22 Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu 

quả hoạt động, huy động nguồn lực 

của doanh nghiệp nhà nước, trọng 

tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

trong phát triển kinh tế-xã hội”. 

 

4.  Chính phủ 29/2022/NĐ

-CP 

29-04-22 Quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành NQ số 12/2021/UBTVQH15 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

UBTVQH về việc cho phép thực hiện 

một số cơ chế, chính sách trong lĩnh 

vực y tế để phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Sao y số 

336/SY-
UBND 

ngày 
10/5/2022 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

12/2022/QĐ

-TTg 

09-05-22 Quy định về trình tự, thủ tục và thẩm 

quyền cấp Thư phản đối, không phản 

đối hoạt động khu vực tư nhân tại 

Việt Nam của các tổ chức tài chính 

quốc tế 

Sao y số 

343/SY-
UBND 

ngày 

12/5/2022 
 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

13/2022/QĐ

-TTg 

09-05-22 Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo 

hiểm nông nghiệp 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

545/QĐ-TTg 29-04-22 Phê duyệt Chương trình kết hợp quân 

dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân 

đến năm 2030 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

546/QĐ-TTg 29-04-22 Việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ 

BHYT giai đoạn 2022 - 2025 

 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

548/QĐ-TTg 02-05-22 Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, 

đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 tại một số bộ, cơ 

quan trung ương và địa phương 

Sao y số 
340/SY-

UBND 

ngày 
11/5/2022 
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10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

568/QĐ-TTg 10-05-22 Công nhận huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 

2020 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

569/QĐ-TTg 11-05-22 Ban hành chiến lược phát triển khoa 

học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

đến năm 2030 

 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

574/QĐ-TTg 11-05-22 Thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo 

dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 

2022 - 2026 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

581/QĐ-TTg 12-05-22 Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 

rửa tiền 

 

14.  Thủ tướng 

Chính phủ 

03/CT-TTg 11-05-22 Nâng cao chất lượng đào tạo nhân 

lực trình độ cao 

 

15.  Văn phòng 

Chính phủ 

01/2022/TT-

VPCP 

02-05-22 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

16.  Bộ Tài Chính 25/2022/TT-

BTC 

28-04-22 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực chứng khoán 

 

17.  Bộ Tài Chính 27/2022/TT-

BTC 

11-05-22 Bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-

BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

 

18.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

548/QĐ-

BGTVT 

28-04-22 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu 

tư Dư ̣án cải tạo , nâng cấp đoạn Vinh 

- Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội 

- TP. Hồ Chí Minh 

 

 

19.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

584/QĐ-

BGTVT 

09-05-22 Công bố Danh mục cảng cạn Việt 

Nam 

 

20.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1272/QĐ-

BGDĐT 

09-05-22 Đính chính Danh mục sách giáo khoa 

ban hành kèm theo Quyết định số 

442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 

 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

06/2022/TT-

BGDĐT 

11-05-22 Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ 

năng về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh 

viên trong các cơ sở giáo dục 

 

22.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1625/QĐ-

BNN-TT 

09-05-22 Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn 

quốc năm 2022 

 

23.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1680/QĐ-

BNN-VPĐP 

11-05-22 Ban hành Hướng dẫn thực hiện một 

số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới/xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới/huyện nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025 

 

24.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

905/QĐ-

BTTTT 

12-05-22 Ban hành Chương trình hành động 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 
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triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 

25.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

06/2022/TT-

BLĐTBXH 

12-05-22 Quy định chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề 

nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm giáo dục nghề nghiệp 

 

26.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

07/2022/TT-

BLĐTBXH 

12-05-22 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 

14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Quyết 

định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 

tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về trợ cấp một lần đối với 

người được cử làm chuyên gia sang 

giúp Lào và Căm-pu-chi-a 

 

27.  Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

03/2022/TT-

BKHCN 

20-04-22 Quy định về giám định tư pháp trong 

hoạt động khoa học và công nghệ 

 

28.  Ủy ban Quốc 

gia về thanh 

niên Việt Nam 

01/QĐ-

UBTN 

23-03-22 Công nhận thành viên Ủy ban quốc 

gia về Thanh niên Việt Nam. 

 

29.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

399/QĐ-

VSDTTƯ 

06-05-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

Moderna trẻ em đợt 144 

 

30.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

457/QĐ-

TƯHCTĐ 

05-05-22 Chuyển kinh phí để Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Bình Định hỗ trợ hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bời 

dịch bệnh COVID-19. 

 

31.  Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

479/QĐ-

TƯHCTĐ 

10-05-22 Chuyển kinh phí lần 4 để Hội Chữ 

thập đỏ 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". 

 

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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