
    
 

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 11 năm 2022 
 

 

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

Nhậntừ ngày 24/10/2022 đến ngày 04/11/2022  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 138/NQ-CP 25-10-22 

Về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

2.  Chính phủ 
85/2022/NĐ

-CP 
24-10-22 

Về cơ chế xử lý tài chính cho Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh 

toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu 

sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa 

dầu  Nghi Sơn 

 

3.  Chính phủ 
86/2022/NĐ

-CP 
24-10-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Sao y số 
698/SY-

UBND 

ngày 
27/10/2022 

4.  Chính phủ 
87/2022/NĐ

-CP 
26-10-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thông tấn xã Việt Nam 

 

5.  Chính phủ 
88/2022/NĐ

-CP 
26-10-22 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 
 

6.  Chính phủ 
89/2022/NĐ

-CP 
28-10-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

Sao y số 

706/SY-

UBND 
ngày 

02/11/2022 

 

7.  Chính phủ 
90/2022/NĐ

-CP 
28-10-22 

Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ 

Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt 

động đối ngoại của Nhà nước 

 

8.  Chính phủ 
91/2022/NĐ

-CP 
30-10-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 

số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 

10 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật quản lý 

thuế 

Sao y số 
707/SY-

UBND 

ngày 
02/11/2022 

 

9.  Chính phủ 
92/2022/NĐ

-CP 
02-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài 

Tiếng nói Việt Nam 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1285/QĐ-

TTg 
25-10-22 

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước 

thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 

Sao y số 

700/SY-

UBND 

ngày 

31/10/2022 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1286/QĐ-

TTg 
25-10-22 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 02 tập thể và 20 cá 

nhân thuộc tỉnh Bình Định 

 

12.  Thủ tướng 1314/QĐ- 01-11-22 Quyết định phê duyệt Đề án "Phát  



2 

 

   
 

Chính phủ TTg hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ 

Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1316/QĐ-

TTg 
02-11-22 

Về việc bổ sung danh mục dự án và 

thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước 

các công trình, dự án quan trọng quốc 

gia, trọng điểm ngành Giao thông 

vận tải 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1271/QĐ-

TTg 
19/10/2022 

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ 

đạo cải cách hành chính của Chính 

phủ 

Sao y số 

684/SY-

UBND 
ngày 

20/10/2022 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
20/CT-TTg 01-11-22 

Về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của 

thư viện trong xây dựng phát triển kỹ 

năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin 

cho thiếu nhi 

 

16.  Bộ Nội vụ 
07/2022/TT-

BNV 
31-08-22 

Quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi 

hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức chuyên ngành lưu 

trữ 

 

17.  Bộ Tư pháp 
06/2022/TT-

BTP 
25-10-22 

V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành, liên tịch ban hành. 

 

18.  Bộ Xây dựng 
04/2022/TT-

BXD 
24-10-22 

Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ 

đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên 

huyện, quy hoạch xây dựng vùng 

huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng  

và quy hoạch nông thôn 

Sao y số 

710/SY-
UBND 

ngày 

03/11/2022 
 

19.  Bộ Y Tế 
2955/QĐ-

BYT 
28-10-22 

Phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát 

triển và sử dụng các nền tảng số y tế 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

 

20.  Bộ Tài Chính 
2143/QĐ-

BTC 
24-10-22 

Chuyển giao tài sản công về địa 

phương quản lý, xử lý 
 

21.  Bộ Tài Chính 
2186/QĐ-

BTC 
01-11-22 

Phân công lĩnh vực phụ trách của 

Lãnh đạo Bộ Tài chính 
 

22.  Bộ Tài Chính 
2194/QĐ-

BTC 
02-11-22 

Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất 

tại thôn Trường Định, xã Bình Hòa, 

huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định từ 

UBND tỉnh Bình Định về Bộ Công 

an. 

 

23.  
Bộ Công 

Thương 

17/2022/TT-

BCT 
27-10-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 

28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định cụ thể và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật 

Hoá chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 
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của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Hoá chất 

24.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1687/QĐ-

BKHĐT 
24-10-22 

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương 

thực hiện Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

25.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1944/QĐ-

BTTTT 
25-10-22 

Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra 

năm 2022 
 

26.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

14/2022/TT-

BTTTT 
28-10-22 

Ban hành Thông tư quy định danh 

mục, chất lượng dịch vụ viễn thông 

công ích và hướng dẫn thực hiện 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025⋅ 

 

27.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

15/2022/TT-

BTTTT 
31-10-22 

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Quyết định số 

37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan 

Đảng, Nhà nước 

 

28.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2787/QĐ-

BTNMT 
24-10-22 

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 

thủ tục hành chính thay thế; thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

môi trường thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

29.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2793/QĐ-

BTNMT 
24-10-22 

Điều chỉnh tên tổ chức được phép 

khai thác quy định tại Điều 1,Điều 2 

và Điều 3 Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 1653/GP-BTNMT 

ngày 25tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp cho Công 

ty TNHHHoàn Cầu - Granite khai 

thác đá granit ốp lát (khối) tại khu 

vực núi An Trườngthuộc xã Nhơn 

Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

30.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

12/2022/TT-

BTNMT 
24-10-22 

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức ngành TN&MT 

 

31.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

13/2022/TT-

BTNMT 
27-10-22 

Về việc ban hành Thông tư ban hành 

định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập 

bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và 

bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt 

nước biển tỷ lệ 1:500.000, 
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1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám 

quang học độ phân giải thấp 

32.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

14/2022-TT-

BTNMT 
27-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quan trắc khí tượng 
 

33.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4014/QĐ-

BNN-TY 
24-10-22 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

34.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4085/QĐ-

BNN-TT 
27-10-22 

Phê duyệt Đề án phát triển cây ăn chủ 

lực toàn quốc đến năm 2025, định 

hướng năm 2030 

 

35.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4156/QĐ-

BNN-TCCB 
28-10-22 

Về việc phân công công tác đối với 

Lãnh đạo Bộ 

Sao y số 

709/SY-
UBND 

ngày 

02/11/2022 
 

36.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

14/2022/TT-

BNNPTNT 
19-10-22 

Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây 

dựng công trình thủy lợi 

 

37.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

15/2022/TT-

BNNPTNT 
24-10-22 

Quy định về việc kiểm tra, giám sát 

vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm 

đối với mật ong. 

 

38.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

16/2022/TT-

BNNPTNT 
25-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về keo dán gỗ  

39.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

17/2022/TT-

BNNPTNT 
27-10-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về các biện pháp 

lâm sinh 

 

40.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

08/VBHN-

BNNPTNT 
05-10-22 

Về việc ký xác thực văn bản hợp nhất 

Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về kiểm soát giết mổ và 

kiểm tra vệ sinh thú y 

 

41.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1046/QĐ-

LĐTBXH 
01-11-22 

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2023 của Bộ Lao động TBXH 
 

42.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

25/2022/TT-

BGTVT 
20-10-22 

Quy định chi tiết về công tác bảo 

đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên 

khoang. 

 

43.  Bộ Giao Thông 26/2022/TT- 20-10-22 Quy định về ban hành văn bản quy  
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Vận Tải BGTVT phạm pháp luật của Bộ Giao thông 

vận tải 

44.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

07/2022/TT-

BVHTTDL 
25-10-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành thể dục thể thao 

 

45.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

09/2022/TT-

BVHTTDL 
28-10-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành mỹ thuật 

 

46.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

10/2022/TT-

BVHTTDL 
28-10-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành nghệ thuật biểu 

diễn và điện ảnh 

 

47.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

11/2022/TT-

BVHTTDL 
03-11-22 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ 

nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội 

đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể thao và du lịch. 

 

48.  
Kiểm toán nhà 

nước 

02/2022/QĐ

-KTNN 
03-11-22 

Ban hành Quy định theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện kết luận, kiến nghị 

kiểm toán của KTNN 

 

49.  

Ban Chỉ đạo 

phòng, chống 

khủng bố quốc 

gia 

105/QĐ-

BCĐPCKB

QG 

25-10-22 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc 

gia 

Sao y số 

704/SY-

UBND 
ngày 

31/10/2022 

 

 

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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