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Nhận từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 
54/2022/NĐ

-CP 
22-08-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh dịch 

vụ đào tạo thuyền viên, người lái 

phương tiện thủy nội địa và Nghị 

định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 

tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa 

 

2.  Chính phủ 
55/2022/NĐ

-CP 
23-08-22 

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

công tác tiếp công dân, xử lý đơn, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

 

3.  Chính phủ 
56/2022/NĐ

-CP 
24-08-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giao thông vận tải 

 

4.  Chính phủ 
57/2022/NĐ

-CP 
25-08-22 

Quy định các danh mục chất ma túy 

và tiền chất 
 

5.  
Văn phòng 

Chính phủ 

485/QĐ-

VPCP 
22-08-22 

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 

Văn phòng Chính phủ" 
 

6.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3156/QĐ-

BNN-TT 
19-08-22 

Ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời 

về cấp, quản lý mã số vùng trồng 
 

7.  Bộ Quốc phòng 
3150/QĐ-

BQP 
24-08-22 

Ban hành kế hoạch hội thảo về tổ 

chức xây dựng lực lượng, huấn luyện 

hoạt động và bảo đảm chế độ, chính 

sách đối với Dân Quân tự vệ 

 

8.  Bộ Tài Chính 
1693/QĐ-

BTC 
22-08-22 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài 

chính 

 

9.  Bộ Tài Chính 
1701/QĐ-

BTC 
23-08-22 

Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài chính 

 

10.  Bộ Tài Chính 
55/2022/TT-

BTC 
24-08-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
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chính quy định về giá dịch vụ kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe cơ giới, thiết bị và 

xe máy chuyên dùng đang lưu hành; 

đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra 

xe cơ giới 

11.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1121/QĐ-

BGTVT 
22-08-22 

Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo 

Bộ. 
 

12.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

21/2022/TT-

BGTVT 
22-08-22 

Quy định về quản lý, bảo trì công 

trình thuộc kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa 

 

13.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1112/CT-

BGDĐT 
19-08-22 

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm học 2022-2023 
 

14.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

11/2022/TT-

BTTTT 
29-07-22 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Sở Thông tin và 

Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông 

tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

 

15.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

754/QĐ-

VSDTTƯ 
19-08-22 

Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 169, 170 và 171 
 

16.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

756/QĐ-

VSDTTƯ 
23-08-22 

Về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 172 
 

 

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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