
    
 

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 10 năm 2022 
 

 

 

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

Nhậntừ ngày 26/9/2022 đến ngày 07/10/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 126/NQ-CP 27-09-22 
Phiên họp Chính phủ chuyên đề 

tháng 9 năm 2022 
 

2.  Chính phủ 
69/2022/NĐ

-CP 
23-09-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

hàng hải 

 

3.  Chính phủ 
70/2022/NĐ

-CP 
27-09-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định quy định liên quan đến 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

đường bộ. 

 

4.  Chính phủ 
71/2022/NĐ

-CP 
01-10-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 

18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch 

vụ phát thanh, truyền hình 

 

5.  Chính phủ 
72/2022/NĐ

-CP 
04-10-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in và Nghị 

định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 

19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về hoạt động in 

 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

19/2022/QĐ

-TTg 
22-09-22 

Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

giai đoạn 2022-2024 

Sao y số 
636/SY-

UBND 

ngày 
27/9/2022 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1120/QĐ-

TTg 
22-09-22 

Về việc thay đổi thành viên Ban điều 

phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, 

tầm vóc người Việt giai đoạn 2011 - 

2030 

Sao y số 

625/SY-
UBND 

ngày 

23/9/2022 
 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1126/QĐ-

TTg 
25-09-22 

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu 

tư phát triển vốn ngân sách trung 

ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương 
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9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1127/QĐ-

TTg 
26-09-22 

Chuyển Trường Dự bị Đại học Dân 

tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại 

học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị 

Đại học Dân tộc Trung ương Nha 

Trang, Trường Dự bị Đại học Thành 

phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ 

thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban 

Dân tộc 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1140/QĐ-

TTg 
27-09-22 

Về việc cử thành viên Ban Chỉ đạo 

Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 
 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1167/QĐ-

TTg 
06-10-22 

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức 

vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối 

với ông Nguyễn Phi Long 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1169/QĐ-

TTg 
06-10-22 

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông 

Phạm Anh Tuấn 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
17/CT-TTG 05/10/2022 

Về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn 

thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố 

trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sao y số 

653/SY-
UBND 

ngày 

07/10/2022 

14.  Bộ Tài Chính 
2064/QĐ-

BTC 
06/10/2022 

V/v chuyển giao nhà, đất từ Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam về UBND tỉnh 

Bình Định quản lý, xử lý 

 

15.  Bộ Tài Chính 
59/2022/TT-

BTC 
29/09/2022 

Quy định mức thu một số khoản phí, 

lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt 

động kinh doanh vận tải 

 

16.  Bộ Tài Chính 
60/2022/TT-

BTC 
03/10/2022 

Quy định danh mục các lĩnh vực và 

thời hạn người có chức vụ, quyền hạn 

không được thành lập, giữ chức danh, 

chức vụ quản lý, điều hành doanh 

nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực 

trước đây mình có trách nhiệm quản 

lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Tài chính. 

 

17.  Bộ Tài Chính 
62/2022/TT-

BTC 
05/10/2022 

Quy định việc quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà 

nước thực hiện chế độ áp dụng biện 

pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy 

bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ 

sở cai nghiện ma túy và quản lý sau 

cai nghiện ma túy 
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18.  Bộ Tài Chính 63/TT-BTC 05/10/2022 

Bãi bỏ Thông tư số 117/2013/TT-

BTC ngày 23 tháng 08 năm 2013 và 

Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 

08/07/2015 sửa đổi bổ sung một số 

điều Thông tư  số 117/2013/TT-BTC 

ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn cơ chế tài chính và giải 

ngân đối với nguồn vốn tín dụng của 

Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai 

Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô 

thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn-

Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây 

dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. 

Hồ Chí Minh. 

 

19.  Bộ Công an 
7032/QĐ-

BCA-V05 
23/09/2022 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình nâng cao chất 

lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an 

ninh, trật tự trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

 

20.  
Bộ Công 

Thương 

1946/QĐ-

BCT 
27/09/2022 

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được 

 

21.  
Bộ Công 

Thương 

1957/QĐ-

BCT 
28/09/2022 

Ban hành hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu 

về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí 

Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

huyện nông thôn mới và huyện nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025 

 

22.  
Bộ Công 

Thương 

1971/QĐ-

BCT 
29/09/2022 

Ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-

2025 thực hiện Quyết định số 

1968/QĐ-TTg ngày 22/11.2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề 

án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số trong hoạt 

động xúc tiến thương mại giai đoạn 

2021-2030" 

 

23.  Bộ Tư pháp 
05/2022/TT-

BTP 
05/09/2022 

Quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp 

lương đối với chức danh nghề nghiệp 

viên chức trợ giúp việc pháp lý. 

 

24.  Bộ Xây dựng 
02/2022/TT-

BXD 
26/09/2022 

 Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu 

điều kiện tự nhiên dùng trong xây 

dựng 

 

25.  Bộ Xây dựng 
03/2022/TT-

BXD 
27/09/2022 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
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26.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2540/QĐ-

BTNMT 
04/10/2022 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trườngcủa Dự 

án “Phát triển tích hợp thích ứng - 

tỉnh Bình Định” 

 

27.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2572/QĐ-

BTNMT 
06/10/2022 

Về việc gia hạn thời gian thanh tra 

của Đoàn thanh tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về tài 

nguyên nước trong hoạt động thăm 

dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước đối với các đơn vị khai thác, sử 

dụng nước đa mục tiêu, có quy mô 

lớn 

 

 

28.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

10/2022/TT-

BTNMT 
29/09/2022 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, 

sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội 

phục vụ công tác thành lập bản đồ 

thành phố Hà Nội để xem xét, ký ban 

hành 

 

29.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3671/QĐ-

BNN-KTHT 
28/09/2022 

Kế hoạch thực hiện của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 

07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình bảo tồn và 

phát triển làng nghề Việt Nam giai 

đoạn 2021 -2030 

 

30.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3685/QĐ-

BNN-KTHT 
29/09/2022 

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề 

nông nghiệp cho lao động nông thôn 

giai đoạn 2022-2025 

 

31.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3801/QĐ-

BNN-TCTS 
06/10/2022 

V/v phê duyệt Kế hoạch tổng thể đón 

và làm việc với đoàn thanh tra EC lần 

3 về chống khai thác IUU 

 

32.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

11/2022/TT-

BNNPTNT 
20/09/2022 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

 

33.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

12/2022/TT-

BNNPTNT 
20/09/2022 

Hướng dẫn một số hoạt động về lâm 

nghiệp thực hiện Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững và 

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 

 

34.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

13/2022/TT-

BNNPTNT 
28/09/2022 

Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Thông 

tư về quản lý thuốc thú y 

 

35.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

07/VBHN-

BNNPTNT 
04/10/2022 

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định 

về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật trên cạn 
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36.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

1816/QĐ-

BTTTT 
30/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Công nghiệp công nghệ thông tin và 

Truyền thông 

 

37.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

2823/QĐ-

BGDĐT 
30/09/2022 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

 

38.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1234/QĐ-

BGTVT 
26/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

cục Quản lý đầu tư xây dựng đường 

bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

 

39.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1245/QĐ-

BGTVT 
27/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Đường cao tốc Việt Nam 

 

40.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1246/QĐ-

BGTVT 
28/09/2022 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu 

Quản lý đường bộ IV trực thuộc Cục 

Đường bộ Việt Nam 

 

41.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1247/QĐ-

BGTVT 
28/09/2022 

Chuyển nguyên trạng một số đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về trực 

thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

 

42.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1251/QĐ-

BGTVT 
28/09/2022 

Chuyển nguyên trạng một số đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về trực 

thuộc Cục Đường bộ Việt Nam 

 

43.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

23/2022/TT-

BGTVT 
03/10/2022 

 Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông 

tư số 38/2020/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT hướng dẫn phương pháp giá 

và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì 

ĐTNĐ thực hiện theo phương thức 

đặt hàng sử dụng ngân sách trung 

ương nguồn kinh phí chi thường 

xuyên 

 

44.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

274/CT-

BVHTTDL 
23/09/2022 

Về tăng cường quản lý nhà nước đối 

với một số hoạt động văn hóa nghệ 

thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa, du lịch 

 

45.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

06/2022/TT-

BVHTTDL 
23/09/2022 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

 

46.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

18/2022/TT-

BLĐTBXH 
03/10/2022 

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành, liên tịch 

ban hành 

 

 
 

 

 
 

 

 



6 

 

   
 

47.  
Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung 

ương 

900/QĐ-

VSDTTƯ 
30/09/2022 

Về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 176 

Sao y số 

642/SY-
UBND 

ngày 

03/10/2022 

 

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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