
    
 

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 7 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 87/NQ-CP 18-07-22 

Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến xếp loại đối với 

các doanh nghiệp nhà nước tham gia 

đóng góp, ủng hộ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Sao y số 

509/SY-

UBND 
ngày 

26/7/2022 

 

2.  Chính phủ 
47/2022/NĐ

-CP 
19-07-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 

17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

 

3.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
854/QĐ-TTg 19-07-22 

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực 

thích ứng với biến đổi khí hậu của 

hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng 

bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 

- 2025 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
855/QĐ-TTg 19-07-22 

Phê duyệt Kế hoạch  bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh cho đối 

tượng 1 năm 2023 

Sao y số 

514/SY-
UBND 

ngày 

26/7/2022 
 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
856/QĐ-TTg 19-07-22 

Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam 
 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
858/QĐ-TTg 20-07-22 

Phê duyệt Chiến lược phát triển cơ 

giới hóa nông nghiệp và công nghiệp 

chế biến nông lâm thủy sản đến năm 

2030. 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
801/QĐ-TTg 07-07-22 

Phê duyệt Chương trình bảo tồn và 

phát triển làng nghề Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030 

 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
11/CT-TTg 19-07-22 

Chỉ thị của TTgCP về đẩy nhanh tiến 

độ dán thẻ thu phí điện tử không 

dừng 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
12/CT-TTg 22-07-22 

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023 

 

10.  Bộ Y Tế 
1707/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ y học dự phòng 

 

11.  Bộ Y Tế 
1731/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Về việc ban hành chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 
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nghề nghiệp điều dưỡng 

12.  Bộ Y Tế 
1732/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

 

13.  Bộ Y Tế 
1733/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y 

 

14.  Bộ Y Tế 
1734/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dược 

 

15.  Bộ Y Tế 
1735/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y tế công cộng 

 

16.  Bộ Y Tế 
1736/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dinh dưỡng 

 

17.  Bộ Y Tế 
1743/QĐ-

BYT 
29-06-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sĩ 

 

18.  Bộ Y Tế 
1845/QĐ-

BYT 
05-07-22 

Ban hành chương trình bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp dân số 

 

19.  Bộ Y Tế 
1963/QĐ-

BYT 
18-07-22 

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình 

phát triển công nghiệp dược, dược 

liệu sản xuất trong nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

20.  Bộ Y Tế 
04/2022/TT-

BYT 
12-07-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29 tháng 12 năm 2017 và Thông tư 

số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi,bổ sung một số điều của Thông tư 

số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn 

thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú và 

Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 

20 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định kê đơn 

thuốc bằng hình thức điện tử 

 

21.  Bộ Công an 
28/2022/TT-

BCA 
15-07-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 

23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP 

ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy 

định các mục tiêu quan trọng về 

chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa 

học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực 

lượng cảnh sát nhân dân có trách 
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nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên 

quan. 

22.  Bộ Tài Chính 
40/2022/TT-

BTC 
29-06-22 

Thông tư quy định về giám định tư 

pháp trong lĩnh vực tài chính 
 

23.  Bộ Tài Chính 
42/2022/TT-

BTC 
06-07-22 

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư 

số 338/2016/TT-BTC 

Sao y số 

511/SY-

UBND 
ngày 

26/7/2022 

 

24.  Bộ Tài Chính 
43/2022/TT-

BTC 
19-07-22 

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo 

cho công tác điều ước quốc tế và 

công tác thỏa thuận quốc tế 

 

25.  Bộ Tài Chính 
44/2022/TT-

BTC 
21-07-22 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí 

chi thường xuyên thực hiện chính 

sách, chế độ ưu đãi người có công 

với cách mạng, thân nhân của người 

có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến do ngành 

Lao động – Thương binh và Xã hội 

quản lý 

 

26.  
Bộ Công 

Thương 

51/2020/TT-

BCT 
21-12-20 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về giới hạn hàm lượng chì trong 

sơn 

 

27.  
Bộ Công 

Thương 

11/2022/TT-

BCT 
27-06-22 

Quy định về việc phân giao hạn 

ngạch thuế quan nhập khẩu đối với 

mặt hàng đường theo phương thức 

đấu giá 

 

28.  Bộ Xây dựng 
01/2022/TT-

BXD 
30-06-22 

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn các huyện nghèo thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

29.  
Bộ Giao thông 

vận tải 

907/QĐ-

BGTVT 
13-07-22 

Phê duyệt 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 

Sao y số 

500/SY-

UBND 
ngày 

19/7/2022 

 

30.  
Bộ Giao thông 

vận tải 

908/QĐ-

BGTVT 
13-07-22 

Phê duyệt Dư 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 

Sao y số 

501/SY-

UBND 
ngày 

19/7/2022 

 

31.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

921/QĐ-

BGTVT 
14-07-22 

Công bố Danh muc̣ văn bản quy 

phạm pháp luật về giao thông vận tải 

hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu 

năm 2022 

 

32.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

927/QĐ-

BGTVT 
15-07-22 

Công bố Danh mục chi tiết mạng lưới 

tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 
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2025, định hướng đến năm 2030 

33.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

932/QĐ-

BGTVT 
18-07-22 

Ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu 

chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới/xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới/huyên nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025” 

 

34.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

12/2022/TT-

BGTVT 
30-06-22 

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn  

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Bộ Giao thông vận tải 

 

35.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

15/2022/TT-

BGTVT 
30-06-22 

Sửa đổi 1:2022 QCVN 

89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán 

cải, sửa chữa phục hồi phương tiện 

thủy nội địa 

 

36.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

16/2022/TT-

BGTVT 
30-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm 
 

37.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

17/2022TT-

BGTVT 
15-07-22 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 12/2020/TTBGTVT 

ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ 

 

38.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1582/QĐ-

BTNMT 
19-07-22 

Thành lập Đoàn thanh tra việc chấp 

hành các quy định của pháp luật vềtài 

nguyên nước trong hoạt động thăm 

dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nướcđối với các đơn vị khai thác, sử 

dụng nước đa mục tiêu, có quy mô 

lớn 

 

39.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1583/QĐ-

BTNMT 
19-07-22 

Về việc giám sát hoạt động của Đoàn 

thanh tra việc chấp hành cácquy định 

của pháp luật về tài nguyên nước 

trong hoạt động thăm dò,khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước đối với các đơn 

vị khai thác,sử dụng nước đa mục 

tiêu, có quy mô lớn 

 

40.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1609/QĐ-

BTNMT 
20-07-22 

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở 

hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện 

 

41.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

06/2022/TT-

BTNMT 
30-06-22 

Ban hành Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa 

hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 

1:100.000 

 

42.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

07/2022/TT-

BTNMT 
30-06-22 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 
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43.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

08/2022/TT-

BTNMT 
05-07-22 

Ban hành Thông tư quy định về loại 

bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn 

 

44.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

650/QĐ-

LĐTBXH 
21-07-22 

Phê duyệt kế hoạch truyền thông về 

Chương trình MTQGGNBV giai 

đoạn 2021-2025 

 

45.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

11/2022/TT-

BLĐTBXH 
11-07-22 

Hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

46.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

12/2022/TT-

BLĐTBXH 
11-07-22 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao,tiền thưởng 

đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc 

gia 

 

47.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

13/2022/TT-

BLĐTBXH 
11-07-22 

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao 

động, tiền lương, thù lao,tiền thưởng 

đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã 

 

48.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2732/QĐ-

BNN-CN 
19-07-22 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn 

nuôi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

49.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

2752/QĐ-

BNN-TCLN 
20-07-22 

Công bố Danh mục các loại gỗ đã 

nhập khẩu vào Việt Nam. 
 

50.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1290/QĐ-

BKHĐT 
12-07-22 

Công bố danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đấu thầu thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

51.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

02/2022/TT-

BVHTTDL 
01-07-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành thư viện 

 

52.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

03/2022/TT-

BVHTTDL 
07-07-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành văn hóa cơ sở 

 

53.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

10/2022/TT-

BGDĐT 
12-07-22 

Thông tư quy định về đánh giá học 

viên học Chương trình xóa mù chữ 
 

54.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

06/2022/TT-

BTTTT 
30-06-22 

Ban hành Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Dự án Truyền thông và giảm 

nghèo về thông tin thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025 

 

55.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

07/2022/TT-

BTTTT 
30-06-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT 

ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức âm thanh viên, phát 

Sao y số 

505/SY-

UBND 
ngày 

20/7/2022 
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thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay 

phim thuộc chuyên ngành TTTT 

56.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

08/2022/TT-

BTTTT 
30-06-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức chuyên ngành công 

nghệ thông tin, an toàn thông tin 

Sao y số 
506/SY-

UBND 

ngày 
20/7/2022 

 

57.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

09/2022/TT-

BTTTT 
12-07-22 

Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính 

bảng và dịch vụ viễn thông công ích 

để sử dụng máy tính bảng thuộc 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025 

 

58.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

10/2022/TT-

BTTTT 
20-07-22 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định 

danh mục sản phẩm an toàn thông tin 

mạng nhập khẩu theo giấy phép và 

trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép 

nhập khẩu sản phẩm an toàn thông 

tin mạng 

 

59.  Ủy ban Dân tộc 
02/2022/TT-

UBDT 
30-06-22 

Hướng dẫn thực hiện một số dự án 

thuộc 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 

 

60.  
TW Hội liên 

hiệp phụ nữ Việt 

Nam 

2/HD-ĐCT 06-07-22 

Hướng dẫn thực hiện các nội dung 

thành phần thuộc CT MTQG xây 

dựng NTM do Hội LHPN VN được 

phân công chủ trì giai đoạn 2021-

2025 

516/SY-

UBND 
ngày 

26/7/2022 

 

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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