
    
 

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 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 
37/2022/NĐ

-CP 
06-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên 

giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo 

và thềm lục địa của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt nam 

 

2.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
677/QĐ-TTg 03-06-22 

Phê duyệt Chương trình “Xây dựng 

mô hình Công dân học tập giai đoạn 

2021 - 2030” 

 

3.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
686/QĐ-TTg 07-06-22 

Về việc giao phụ trách điều hành Bộ 

Y tế 
 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
687/QĐ-TTg 07-06-22 

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế 

tuần hoàn ở Việt Nam 

Sao y số 

408/SY-
UBND 

ngày 

13/6/2022 
 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
689/QĐ-TTg 08-06-22 

Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống 

các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 

xấu giai đoạn 2021 - 2025 

 

6.  Bộ Nội vụ 
422/QĐ-

BNV 
02-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với công chức ngạch chuyên viên cao 

cấp và tương đương 

 

7.  Bộ Nội vụ 
423/QĐ-

BNV 
02-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 

tương đương 

 

8.  Bộ Nội vụ 
424/QĐ-

BNV 
02-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 

tương đương 

 

9.  Bộ Nội vụ 
425/QĐ-

BNV 
02-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương 

đương 

 

10.  Bộ Nội vụ 
426/QĐ-

BNV 
02-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương 

đương 

 

11.  Bộ Tài Chính 
990/QĐ-

BTC 
07-06-22 

Công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của 

Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

Sao y số 
407/SY-

UBND 

ngày 
13/6/2022 
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12.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

15/VBHN-

BTNMT 
07-06-22 

Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP và Nghị 

định số 136/2021/NĐ-CP 

 

13.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

16/VBHN-

BTNMT 
09-06-22 

Ban hành Văn bản hợp nhất Nghị 

định số 18/2020/NĐ-CP và Nghị 

định số 04/2022/NĐ-CP 

 

14.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1212/QĐ-

BTNMT 
08-06-22 

Thành lập hội đồng thẩm định báo 

cáo ĐTM của Dự án Khu đô thị Nam 

quốc lộ 19 

 

15.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1233/QĐ-

BTNMT 
09-06-22 

Về việc gia hạn thời gian xác minh 

tại tỉnh Bình Định 
 

16.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1250/QĐ-

BTNMT 
09-06-22 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiệnNghị quyết số 04/NQ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủvề đẩy mạnh phân cấp, phân 

quyền trong quản lý nhà 

 

17.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

04/2022/TT-

BTNMT 
03-06-22 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất 

lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra 

đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím 

 

18.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

08/2022/TT-

BKHĐT 
31-05-22 

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng 

tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 

 

19.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

470/QĐ-

LĐTBXH 
06-06-22 

Công bố TTHC thuộc phạm vi chức 

năng QLNN của Bộ LĐTBXH trong 

lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội 

 

20.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1491/QĐ-

BGDĐT 
06-06-22 

Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo 

dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 

 

21.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1500/QĐ-

BGDĐT 
08-06-22 

Thành lập các đoàn kiểm tra của Ban 

Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công 

tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2022 

 

22.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

724/QĐ-

BGTVT 
08-06-22 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương Dự 

án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn 

Km90 - Km108 trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai 

 

23.  
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

791/QĐ-

BKHCN 
18-05-22 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt động KH&CN 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ KH&CN. 

 

24.  
Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

08/2022/TT-

BKHCN 
06-06-22 

Quy định một số định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về ứng phó 

và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; 

đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, 

hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ. 
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25.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1044/QĐ-

BTTTT 
07-06-22 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin 

và Truyền thông thực hiện Quyết 

định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phát 

triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

 

26.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1051/QĐ-

BTTTT 
08-06-22 

Ban hành Yêu cầu cơ bản về chức 

năng, tính năng kỹ thuật của Nền 

tảng học trực tuyến mở đại trà 

(MOOCs) (Phiên bản 1⋅0) 

 

27.  Ủy ban Dân tộc 
355/QĐ-

UBDT 
02-06-22 

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị 

trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 

dân tộc 6 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 

2022 

 

28.  Ủy ban Dân tộc 
01/2022/TT-

UBDT 
26-05-22 

Quy định quy trình giám sát, đánh giá 

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 

 

29.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

513/QĐ-

VSDTTƯ 
07-06-22 

Về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 149 

Sao y số 

411/SY-

UBND 

ngày 
13/6/2022 

 

30.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

524/QĐ-

VSDTTƯ 
08-06-22 

Về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 Pfizer trẻ em đợt 150 
 

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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