
    
 

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 9 năm 2022 
 

 

 

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

Nhận từ ngày 12/9/2022 đến ngày 25/9/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  

Chính phủ 121/NQ-CP 11-09-22 Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 8 năm 2022 

Sao y số 
621/SY-

UBND 

ngày 
19/9/2022 

 

2.  
Chính phủ 124/NQ-CP 15-09-22 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

những tháng cuối năm 2022 

 

3.  

Chính phủ 61/2022/NĐ

-CP 

12-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Sao y số 
623/SY-

UBND 

ngày 
19/9/2022 

 

4.  
Chính phủ 62/2022/NĐ

-CP 

12-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

5.  
Chính phủ 63/2022/NĐ

-CP 

12-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ 

 

6.  

Chính phủ 64/2022/NĐ

-CP 

15-09-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng 

 

7.  

Chính phủ 65/2022/NĐ

-CP 

16-09-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 quy định về 

chào báo, giao dịch trái phiếu doanh 

nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong 

nước và chào bán trái phiếu doanh 

nghiệp ra thị trường quốc tế 

Sao y số 

625/SY-
UBND 

ngày 

23/9/2022 
 

8.  
Chính phủ 66/2022/NĐ

-CP 

20-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy 

ban Dân tộc 

 

9.  

Chính phủ 67/2022/NĐ

-CP 

21-09-22 Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 

166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 

năm 2018 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
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cảnh 

10.  
Chính phủ 68/2022/NĐ

-CP 

22-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1061/QĐ-

TTg 

09-09-22 Kiện toàn Ban chỉ đạo trung ương 

thực hiện chương trình phát triển 

Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1077/QĐ-

TTg 

14-09-22 Phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định đến năm 

2025” 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1079/QĐ-

TTg 

14-09-22 Phê duyệt đề án truyền thông về 

quyền con người ở Việt Nam 
 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1085/QĐ-

TTg 

15-09-22 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính nội bộ trong 

hệ thống hành chính nhà nước giai 

đoạn 2022-2025 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1090/QĐ-

TTg 

19-09-22 Về việc phê duyệt Chương trình quốc 

gia phát triển khai thác thủy sản hiệu 

quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, 

định hướng 2030 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

1113/QĐ-

TTg 

21-09-22 Phê duyệt phương án phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan 

ngang bộ 

Sao y số 

598/SY-
UBND 

ngày 

07/9/2022 
 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1118/QĐ-

TTg 

22-09-22 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Cảnh sát cơ động 
 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

15/CT-TTG 16-09-22 Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ 

mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy 

tăng trưởng và bảo đảm các cân đối 

lớn của nền kinh tế trong tình hình 

mới 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

16/CT-TTg 20-09-22 Nâng cao công tác chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng 

linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, 

phát triển bền vững 

 

20.  

Bộ Tài Chính 1854/QĐ-

BTC 

13-09-22 Phê duyệt chương trình hành động 

của Bộ Tài chính triển khai thực hiện 

Chiến lược phát triển hải quan đến 

năm 2030 

 

21.  
Bộ Tài Chính 1855/QĐ-

BTC 

13-09-22 Ban hành Kế hoạch cải cách, phát 

triển và hiện đại hóa ngành Hải quan 

đến năm 2025 

 

22.  

Bộ Tài Chính 1927/QĐ-

BTC 

16-09-22 Công bố danh mục chế độ báo cáo 

định kỳ trong lĩnh vực kinh doanh 

bảo hiểm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Tài chính 
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23.  

Bộ Tài Chính 56/2022/TT-

BTC 

16-09-22 Hướng dẫn một số nội dung về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài 

chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

 

24.  

Bộ Tài Chính 57/2022/TT-

BTC 

16-09-22 Hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển 

đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển 

nhượng vốn nhà nước và chênh lệch 

vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ 

tại doanh nghiệp 

 

25.  

Bộ Tài Chính 58/2022/TT-

BTC 

22-09-22 Quy định nội dung và mức chi thực 

hiện một số hoạt động của Chương 

trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao 

kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư” 

 

26.  

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2602/QĐ-

BGDĐT 

13-09-22 Phê duyệt tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 7 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục phổ thông của tỉnh Bình 

Định 

 

27.  

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3456/QĐ-

BNN-HTQT 

12-09-22 Giao Chủ đầu tư dự án "Phục hồi và 

quản lý rừng bền vững tại miền 

Trung và miền Bắc Việt Nam 

(KfW9) giai đoạn 1" sử dụng vốn 

ODA của Chính phủ Đức 

 

28.  

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3522/QĐ-

BNN-TY 

16-09-22 Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

29.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3533/QĐ-

BNN-KTHT 

19-09-22 Phê duyệt hướng dẫn thực hiện 

Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

30.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3573/QĐ-

BNN-BVTV 

21-09-22 
Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật 
 

31.  

Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

10/2022/TT-

BNNPTNT 

14-09-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về 

kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh 

thú y 

 

32.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

06/VBHN-

BNNPTNT 

20-09-22 
Quy định về kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật thủy sản 
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33.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1751/QĐ-

BTTTT 

19-09-22 Về việc phân công công việc giữa Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng 
 

34.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1213/QĐ-

BGTVT 

19-09-22 Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ 

quản lý các dự án đầu tư phát triển 
 

35.  

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

13/2022/TT-

BKHCN 

15-09-22 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước đối với 

hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và hoạt động giải thưởng chất 

lượng quốc gia. 

 

36.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

16/2022/TT-

BLĐTBXH 

09-09-22 Ban hành Chương trình đào tạo về 

nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia 

 

37.  

Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

17/2022/TT-

BLĐTBXH 

20-09-22 Hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung về giáo dục nghề nghiệp và giải 

quyết việc làm cho người lao động tại 

các tiểu dự án và nội dung thành 

phần thuộc 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021-2025 

 

 

 

 

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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