
    
 

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 6 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 
38/2022/ 

NĐ-CP 
12-06-22 

Quy định mức lương tối thiểu đối với 

người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động 

 

2.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
721/QĐ-TTg 16-06-22 

Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn 

giản hóa quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

3.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
726/QĐ-TTg 16-06-22 

Phê duyệt Chiến lược phát triển 

ngành hóa chất Việt Nam đến 2030, 

tầm nhìn 2040 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
729/QĐ-TTg 16-06-22 

Phê duyệt Chương trình truyền thông 

về biển và đại dương đến năm 2030 
 

5.  Bộ Tài Chính 
1011/QĐ-

BTC 
09-06-22 

Điều chỉnh các Quyết định: số 

116/QĐ-BTC ngày 08/02/2022 và số 

553/QĐ-BTC ngày 15/4/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về xuất gạo dự 

trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II 

năm học 2021-2022 

 

6.  Bộ Tài Chính 
1036/QĐ-

BTC 
10-06-22 

Giao dự toán bổ sung có mục tiêu 

kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương năm 

2022 để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững - 

tỉnh Bình Định 

 

7.  Bộ Tài Chính 
1082/QĐ-

BTC 
10-06-22 

Giao dự toán bổ sung có mục tiêu 

kinh phí sự nghiệp từ ngân sách trung 

ương cho ngân sách địa phương năm 

2022 để thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi tỉnh Bình Định 

 

8.  Bộ Tài Chính 
29/2022/TT-

BTC 
03-06-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành 

kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

 

9.  Bộ Tài Chính 
32/2022/TT-

BTC 
09-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài 
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chính quy định mức thu, miễn, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

quyền hoạt động viễn thông và lệ phí 

cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ 

viễn thông và giấy phép nghiệp vụ 

viễn thông 

10.  Bộ Tài Chính 
33/2022/TT-

BTC 
09-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 

10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm công tác cải cách 

hành chính nhà nước 

 

11.  
Bộ Công 

Thương 

1178/QĐ-

BCT 
16-06-22 

Phê duyệt Quy trình vận hành hồ 

chứa thuỷ điện Vĩnh Sơn 
 

12.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2148/QĐ-

BNN-KH 
14-06-22 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hệ thống thuỷ lợi Tân An - Đập Đá 
 

13.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2181/QĐ-

BNN-TCTS 
17-06-22 

Phân công nhiệm vụ thực hiện Quyết 

định số 1507/QĐ-TTg ngày 13 tháng 

9 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực 

hiện Hiệp định thực thi các quy định 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật 

biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về 

bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư 

và di cư xa đến năm 2025 

 

14.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

03/2022/TT-

BNNPTNT 
16-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi 

 

15.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1287/QĐ-

BTNMT 
16-06-22 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của 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 

 

16.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1288/QĐ-

BTNMT 
16-06-22 

Phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án 

thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí 

Thạnh thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam 

phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 

 

17.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1306/QĐ-

BTNMT 
17-06-22 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của“Dự 

án thành phần đoạn Quảng Ngãi -

Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc- 
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Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025” 

18.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1310/QĐ-

BTNMT 
17-06-22 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vựcđịa chất và khoáng sản 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

củaBộ Tài nguyên và Môi trường 

 

19.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1522/QĐ-

BGDĐT 
09-06-22 

Điều động các cơ sở giáo dục đại học 

tham gia kiểm tra công tác coi thi, 

chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo 

tham gia kiểm tra công tác chấm thi 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022 của Bộ GDĐT 

 

20.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

08/2022/TT-

BGDĐT 
06-06-22 

Ban hành Quy chế tuyển sinh đại 

học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non 

 

21.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

09/2022/TT-

BLĐTBXH 
10-06-22 

Hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển 

mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025 

 

22.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

10/2022/TT-

BLĐTBXH 
10-06-22 

Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vữnggiai đoạn 2021 

- 2025 

 

23.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

08/2022/TT-

BGTVT 
16-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư quy định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 

hải 

 

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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