
    
 

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 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 69/NQ-CP 19-05-22 Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội 

 

 

2.  Thủ tướng 

Chính phủ 

582/QĐ-TTg 13-05-22 Giao dự toán chi khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 

 

 

3.  Thủ tướng 

Chính phủ 

583/QĐ-TTg 13-05-22 Giao dự toán thu, chi bảo hiểm XH, 

bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và chi 

phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT 

năm 2022 

 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

587/QĐ-TTg 18-05-22 Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 

Phong trào thi đua " cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới" giai 

đoạn 2021 – 2025 

 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

590/QĐ-TTg 18-05-22 Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư 

các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó 

khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, 

khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 

 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

602/QĐ-TTg 19-05-22 Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 

05 tập thể thuộc tỉnh Bình Định 

 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

04/CT-TTg 17-05-22 Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách để bảo tồn các loài chim hoang 

dã, di cư tại Việt Nam 

 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

05/CT-TTg 18-05-22 Tăng cường công tác quản lý bảo vệ 

rừng xử lý tình trạng phá rừng, lấn 

chiếm đất rừng trái pháp luật 

 

 

9.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

14/VBHN-

BTNMT 

16-05-22 Hợp nhất văn bản quy phạm pháp 

luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP 

và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP) 

Sao y số 

358/SY-
UBND 

ngày 

20/5/2022 
 

10.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1037/QĐ-

BTNMT 

18-05-22 Thành lập Hội đồng thẩm định kết 

quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết 

Sao y số 
357/SY-

UBND 
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quả bảo vệ môi trường năm 2021 của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương 

 

ngày 

20/5/2022 
 

11.  Bộ Tư pháp 768/QĐ-

BTP 

09-05-22 Công bố Danh mục báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư 

pháp 

 

 

12.  Bộ Y Tế 1226/QĐ-

BYT 

17-05-22 Ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một 

số quy định về sàng lọc, phân luồng, 

xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-

CoV-2 và thu dung điều trị người 

mắc COVID-19 trong cơ sở KBCB  

 

 

13.  Bộ Tài Chính 26/2022/TT-

BTC 

11-05-22 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ của giáo dục đại 

học giai đoạn 2020-2025 

 

Sao y số 
359/SY-

UBND 

ngày 
23/5/2022 

 

14.  Bộ Tài Chính 28/2022/TT-

BTC 

17-05-22 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

129/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 05 

tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính, 

Bộ Nội vụ quy định việc quản lý, sử 

dụng, quyết toán kinh phí ngân sách 

nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án 

“Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm 

của Việt Nam và về Việt Nam” 

 

 

15.  Bộ Công 

Thương 

08/2022/TT-

BCT 

20-05-22 Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 

28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng 

dầu tại khu vực biên giới 

 

 

16.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1338/QĐ-

BGDĐT 

19-05-22 Ban hành Thể lệ Cuộc thi xây dựng 

thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 

2022 

 

 

17.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1784/QĐ-

BNN-TCTS 

20-05-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 

số 29/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số giải pháp cấp bách nhằm tăng 

cường hiệu quả công tác quản lý khu 

bảo tồn biển Việt Nam 

 

 

18.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

05/2022/TT-

BKHĐT 

06-05-22 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 
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Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

19.  Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

1160/QĐ-

BHXH 

18-05-22 Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện 

chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội 

đột xuất trên địa bàn tỉnh Bình Địn 

Sao y số 

355/SY-
UBND 

ngày 

20/5/2022 
 

20.  Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

443/QĐ-

VSDTTƯ 

16-05-22 Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 146 và 147 

Sao y số 

352/SY-
UBND 

ngày 

19/5/2022 
 

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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