
    
 

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 29/8/2022 đến ngày 11/9/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 108/NQ-CP 

26-08-22 Thực hiện NQ số 61/2022/QH15 

ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc 

hội về tiếp tục tặng cường hiệu 

lực,hiệu quả thực hiện chính sách 

pháp luật về quy hoạch và một số giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao 

chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 

2030 

 

2.  Chính phủ 111/NQ-CP 
30-08-22 Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 8 năm 2022 
 

3.  Chính phủ 115/NQ-CP 

05-09-22 Chương trình hành động của Chính 

phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 39/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 

năm 2021 của Quốc hội về QHSD 

đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, KHSD đất quốc 

gia 5 năm 2021-2025 

 

4.  Chính phủ 116/NQ-CP 
05-09-22 Về phương án tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 
 

5.  Chính phủ 118/NQ-CP 

06-09-22 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật đối với các chủ 

đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - 

xã hội, hội và 29 đề mục 

 

6.  Chính phủ 119/NQ-CP 

08-09-22 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

18/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 

2022 của Chính phủ triển khai Nghị 

quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 

tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 

2025 

 

7.  Chính phủ 
58/2022/NĐ

-CP 

31-08-22 Đăng ký và quản lý hoạt động của 

các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

tại Việt Nam 

 

8.  Chính phủ 59/2022/NĐ 05-09-22 Quy định về định danh và xác thực  
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-CP điện tử 

9.  Chính phủ 
60/2022/NĐ

-CP 

08-09-22 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài 

Truyền hình Việt Nam 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1010/QĐ-

TTg 

29-08-22 Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc 

gia cho các  tỉnh Bình Định, Phú Yên 

để hỗ trợ nhân dân trong thời điểm 

giáp hạt năm 2022 

 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1012/QĐ-

TTg 

29-08-22 Về việc bổ sung điều chỉnh giao kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

ngân sách trung ương giai đoạn 2021 

- 205 cho các bộ, cơ quan trung ương 

và địa phương ( đợt 3) 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1015/QĐ-

TTg 

30-08-22 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 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1026/QĐ-

TTg 

31-08-22 Ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Cảnh sát cơ động 
 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1044/QĐ-

TTg 

05-09-22 Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về 

tăng trưởng xanh 
 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1046/QĐ-

TTg 

06-09-22 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 

tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị 

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 

tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị 

về nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý biên chế  

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1051/QĐ-

TTg 

07-09-22 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

quốc gia về tăng trưởng xanh 
 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
13/CT-TTG 

29-08-22 Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy 

thị trường bất động sản phát triển an 

toàn, lành mạnh, bền vững 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
14/CT-TTG 

31-08-22 Về việc tăng cường điều kiện đảm 

bảo thực hiện hiệu quả, chất lượng 

giáo dục mầm non, phổ thông 

 

19.  Bộ Tài Chính 
1747/QĐ-

BTC 

06-09-22 Công bố danh mục báo cáo định kỳ 

trong lĩnh vực Quản lý giá thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 

 

20.  Bộ Tài Chính 
1811/QĐ-

BTC 

06-09-22 Về việc giao dự toán bổ sung có mục 

tiêu kinh phí sự nghiệp từ ngân sách 

trung ương cho ngân sách địa phương 

năm 2022 để thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 

thôn mới 

 

21.  Bộ Y Tế 
2373/QĐ-

BYT 

31-08-22 Ban hành Hướng dẫn thực hiện một 

số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí 
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quốc gia về xã nông thôn mới/xã 

nông thôn mới nâng cao và huyện 

nông thôn mới/huyện nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

22.  Bộ Y Tế 
2415/QĐ-

BYT 

05-09-22 Về việc ban hành hướng dẫn thực 

hiện Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm 

vóc người dân tộc thiểu số; phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em 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 

 

23.  Bộ Y Tế 
2447/QĐ-

BYT 

06-09-22 Ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu 

trang phòng, chống dịch COVID-19 

tại nơi công cộng 

 

24.  Bộ Xây dựng 
737/QĐ-

BXD 

05-09-22 Ban hành Quy chế quản lý , vận hành, 

cung cấp thông tin, khai thác, sử 

dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định 

mức xây dựng, giá xây dựng công 

trình và chỉ số giá xây dựng 

 

25.  
Bộ Công 

Thương 

13/2022/TT-

BCT 

25-08-22 Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 

05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định chi tiết một số nội dung về an 

toàn điện 

 

26.  Bộ Quốc phòng 
59/2022/TT-

BQP 

30-08-22 Ban hành Quy chuẩn QCVN 

01:2022/2022/BQP, Quy chuẩn Kỹ 

thuật Quốc gia về rà phá Bom mìn 

vật nổ 

 

27.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2024/QĐ-

BTNMT 

29-08-22 Ban hành Kế hoạch tăng cường 

phòng ngừa, kiểm soát các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường 

 

28.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

757/QĐ-

LĐTBXH 

07-09-22 V/v hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội 

thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới gđ 2021-2025 

 

29.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

768/QĐ-

LĐTBXH 

01-09-22 
Vv thay đổi thành viên BCĐ làng trẻ 

em SOS Việt Nam 
 

30.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

808/QĐ-

LĐTBXH 

07-09-22 Vv ban hành kế hoạch tổng thể thực 

hiện chương trình phòng, chống mại 

dâm giai đoạn 2021-2025 

 

31.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

14/2022/TT-

BLĐTBXH 

09-09-22 Quy định về công tác tư vấn nghề 

nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh , 

sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở 
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giáo duc̣ nghề nghiệp 

32.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

15/2022/TT-

BLĐTBXH 

30-08-22 Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát 

Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an 

ninh cho sinh viên các trường cao 

đẳng 

 

33.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

5804/CT-

BNN-TY 

06-09-22 Về việc tập trung triển khai quyết 

liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống bệnh Dại trên động vật 

 

34.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

09/2022/TT-

BNNPTNT 

19-08-22 Về việc Ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật trên cạn. 

 

35.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

19/2022/TT-

BKHĐT 

10-08-22 Thông tư quy định chế độ Báo cáo 

thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và 

thống kê 

 

36.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

13/2022/TT-

BTTTT 

26-08-22 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương đối 

với viên chức biên tập viên, phóng 

viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền 

hình thuộc chuyên ngành thông tin và  

Sao y số 589/SY-UBND ngày 

31/8/2022 

truyền thông 

Sao y số 
589/SY-

UBND 

ngày 
31/8/2022 

 

37.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

22/2022/TT-

BGTVT 

31-08-22 Hướng dẫn một số nội dung trong 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, 

loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh 

- chuyển giao thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải 

 

38.  Ủy ban Dân tộc 
589/QĐ-

UBDT 

05-09-22 Ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị 

toàn quốc tổng kết thực hiện Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách đối với người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021-2022 

 

39.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

788/QĐ-

VSDTTƯ 

31-08-22 
Về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 174 
 

40.  
Tổng cục Dự trữ 

Nhà nước - Bộ 

Tài chính 

557/QĐ-

TCDT 

31-08-22 Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ 

quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ 

trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt 

năm 2022. 
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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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