
    
 

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 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 33/2022/NĐ

-CP 

27-05-22 Quy định chi tiết một số điều của 

Pháp lệnh Quản lý thị trường 

 

 

2.  Chính phủ 34/2022/NĐ

-CP 

28-05-22 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia 

tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 

trong năm 2022 

 

Sao y số 

376/SY-
UBND 

ngày 

01/6/2022 
 

3.  Chính phủ 35/2022/NĐ

-CP 

28-05-22 Quy định về quản lý khu công nghiệp 

và khu kinh tế 

 

 

4.  Chính phủ 36/2022/NĐ

-CP 

30-05-22 Về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản 

vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, 

nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và 

phí quản lý để Ngân hàng Chính sách 

xã hội cho vay theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 

2022 của  Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 

Sao y số 

389/SY-

UBND 
ngày 

01/6/2022 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

652/QĐ-TTg 28-05-22 Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia 

 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

653/QĐ-TTg 28-05-22 Dự toán ngân sách trung ương năm 

2022 thực hiện 03 chương trình mục 

tiêu quốc gia 

 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

654/QĐ-TTg 30-05-22 Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu 

chính đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 

 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

666/QĐ-TTg 02-06-22 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong 

trào thi đua “Vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 

2021-2021. 

Sao y số 

397/SY-
UBND 

ngày 

06/6/2022 
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9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

667/QĐ-TTg 02-06-22 Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư 

nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 

Sao y số 

381/SY-

UBND 

ngày 
01/6/2022 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

06/CT-TTG 27-05-22 Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ 

chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và tuyển sinh đại học, giáo dục 

nghề nghiệp năm 2022 

 

 

11.  Thủ tướng 

Chính phủ 

07/CT-TTg 30-05-22 Tăng cường công tác thống kê Nhà 

nước 

 

 

12.  Thủ tướng 

Chính phủ 

08/CT-TTg 01-06-22 Tăng cường triển khai công tác xây 

dựng văn hóa học đường 

 

 

13.  Thủ tướng 

Chính phủ 

09/CT-TTg 01-06-22 Tăng cường công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

 

 

14.  Bộ Tài Chính 863/QĐ-

BTC 

31-05-22 Về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất 

về địa phương quản lý, xử lý (02 cơ 

sở của Cục Hải quan tỉnh Bình Định) 

 

 

15.  Bộ Tài Chính 868/QĐ-

BTC 

31-05-22 Điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh 

vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài 

chính 

 

 

16.  Bộ Công an 3507/QĐ-

BCA-V05 

23-05-22 Đưa ra khoải danh sách xã trọng 

điểm, phức tạp về an ninh, trật tự 

Sao y số 
396/SY-

UBND 

ngày 
06/6/2022 

 

17.  Bộ Nội Vụ 416/QĐ-

BNV 

01-06-22 Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức 

hành chính lên chuyên viên cao cấp 

năm 2021 

 

 

18.  Bộ Nội vụ 420/QĐ-

BNV 

02-06-22 Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

đối với ngạch chuyên viên và tương 

đương 

 

 

19.  Bộ Nội vụ 421/QĐ-

BNV 

02-06-22 Ban hành chương trình bồi dưỡng đối 

với công chức ngạch chuyên viên 

chính và tương đương 

 

 

20.  Bộ Công 

Thương 

09/2022/TT-

BCT 

01-06-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 

18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định thực hiện Quy tắc 

xuất xứ trong Hiệp định Thương mại 

tự do Việt Nam- Hàn Quốc 
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21.  Bộ Công 

Thương 

10/2022/TT-

BCT 

01-06-22 Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ 

hàng hoá trong Hiệp định Thương 

mại hàng hoá ASEAN 

 

 

22.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1014/QĐ-

BTTTT 

02-06-22 Phê duyệt Đề án Bảo đảm an toàn 

thông tin cho đô thị thông minh giai 

đoạn 2022-2025 

 

 

23.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1165/QĐ-

BTNMT 

02-06-22 Phê duyệt Kết quả xác định chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản phải 

hoàn trả do nhà nước đã đầu tư mỏ 

titan - zircon xã Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

 

24.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1442/QĐ-

BGDĐT 

01-06-22 Ban hành Chương trình giáo dục Sức 

khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh 

giai đoạn 2022-2025 của ngành Giáo 

dục 

 

 

25.  Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

1913/QĐ-

BNN-TC 

27-05-22 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án Hệ thống thủy 

lợi Tân An - Đập Đá. 

 

 

26.  Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

445/QĐ-

LĐTBXH 

31-05-22 Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành; thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được 

bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và xã hội 

 

 

27.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

06/2022/TT-

BGTVT 

27-05-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT 

ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quản lý giá dịch vụ vận 

chuyển hàng không nội địa và giá 

dịch vụ chuyên ngành hàng không 

 

 

28.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

07/2022/TT-

BGTVT 

30-05-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT 

ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về đường ngang và 

cấp giấy phép xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi đất dành cho 

đường sắt 

 

 

29.  Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

01/2022/TT-

BVHTTDL 

31-05-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL 
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lịch ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản 

thực hiện giám định tư pháp; áp dụng 

quychuẩn chuyên môn cho hoạt động 

giám định tư pháp trong lĩnh vực văn 

hóa;điều kiện về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, phương tiện giám định của 

văn phònggiám định tư pháp về di 

vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên 

quan 

 

30.  Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

04/2022/TT-

BKHCN 

31-05-22 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước về duy trì, bảo quản và 

sử dụng hệ thống chuẩn đo lường 

quốc gia; xây dựng quy trình kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương 

tiện đo, chuẩn đo lường. 

 

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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