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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 8 năm 2022 
 

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

Nhận từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 103/NQ-CP 11-08-22 

Chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học 

ngoài công lập gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

 

2.  Chính phủ 
51/2022/NĐ

-CP 
08-08-22 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng 

thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập 

khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng 

chịu thuế ban hành kèm theo Nghị 

định số 57/2020/NĐ-CP ngày 

25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 

của Chính phủ về Biểu thuế xuất 

khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

Danh mục hàng hóa và mức thuế 

tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 

khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và 

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-

CP 

Sao y 

số 

548/S

Y-

UBND 

ngày 

11/8/2

022 
 

3.  Chính phủ 
52/2022/NĐ

-CP 
08-08-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Xây dựng 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
376/QĐ-TTg 17-03-21 

Phê duyệt Chương trình phát triển 

công nghiệp dược, dược liệu sản xuất 

trong nước đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
942/QĐ-TTg 05-08-22 

Phê duyệt Kế hoạch hành động giảm 

phát thải khí mê tan đến năm 2030 
 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
964/QĐ-TTg 10-08-22 

Phê duyệt Chiến lược An toàn an 

ninh mạng quốc gia, chủ động ứng 

phó với các thách thức từ không gian 

mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 

2030 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
965/QĐ-TTg 10-08-22 

Phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường 

trong hoạt động thủy sản giai đoạn 
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2021-2030” 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
975/QĐ-TTg 11-08-22 

Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc thu 

thập thông tin, dự báo tình hình thị 

trường nông sản 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
977/QĐ-TTg 11-08-22 

Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng 

lực tiếp cận pháp luật của người dân” 
 

10.  Bộ Tài Chính 
51/2022/TT-

BTC 
11-08-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 

21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định hệ thống mục lục 

ngân sách nhà nước 

Sao y số 

560/SY-
UBND 

ngày 

15/8/2022 
 

11.  Bộ Quốc phòng 
2950/QĐ-

BQP 
08-08-22 

Phê duyệt dự án Kho vật chất và hạ 

tầng kỹ/Đại đội Trinh sát Doanh trại 

Ban CHQS thị xã Hoài Nhơn (giai 

đoạn 2)/Bộ CHQS tỉnh Bình Định. 

 

12.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3064/QĐ-

BNN-BVTV 
12-08-22 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

13.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

07/2022/TT-

BNNPTNT 
11-08-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch quy định 

về mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức 

chuyên ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

 

14.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

08/2022/TT-

BNNPTNT 
11-08-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên 

môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

 

15.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1014/QĐ-

BKHĐT 
03-06-22 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bổ trong 

lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

16.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1392/QĐ-

BKHĐT 
09-08-22 

Công bố danh mục chế độ Báo cáo 

định kỳ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

17.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

16/2022/TT-

BKHĐT 
05-08-22 

Ngưng hiệu lực của Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.5.2022 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 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 và Thông tư 

10/2022/TT-BKHĐT ngày 15.6.2022 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư quy định chi tiết việc cung cấp, 
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đăng tải thông tin và lựa chọn nhà 

đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia 

18.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

18/2022/TT-

BKHĐT 
08-08-22 

Quy định danh mục và thời hạn định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý và viên chức trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công việc 

thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương 

 

19.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2159/QĐ-

BGDĐT 
05-08-22 

Ban hành khung kế hoạch thời gian 

năm học 2022-2023 đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên 

 

20.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

09/2022/TT-

BTNMT 
26-07-22 

Ban hành Thông tư quy định về Hội 

đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường 

 

 

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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