
    
 

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 

Nhận từ ngày 07/11/2022 đến ngày 18/11/2022  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 143/NQ-CP 04-11-22 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 10 năm 2022 
 

2.  Chính phủ 144/NQ-CP 05-11-22 

Nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, 

trang thiết bị y tế và thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế 

 

3.  Chính phủ 148/NQ-CP 11-11-22 

Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW 

ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về 

quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 

triển bền vững đô thị Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

4.  Chính phủ 150/NQ-CP 14-11-22 
Ban hành kế hoạch hoàn thiện dự án 

Luật đất đai (sửa đổi) 
 

5.  Chính phủ 151/NQ-CP 14-11-22 

Về việc bổ sung dự toán NSNN 

nguồn NSNN nguồn viện trợ không 

hoàn lại nước ngoài (nguồn chi 

thường xuyên) năm 2021. 

Sao y số 

744/SY-

UBND 
ngày 

21/11/2022 

 

6.  Chính phủ 152/NQ-CP 15-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư 

Sao y số 
737/SY-

UBND 

ngày 
17/11/2022 

 

7.  Chính phủ 
93/2022/NĐ

-CP 
07-11-22 

Về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự 

tại cửa khẩu đường hàng không 

Sao y số 

728/SY-
UBND 

ngày 

15/11/2022 
 

8.  Chính phủ 
94/2022/NĐ

-CP 
07-11-22 

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu 

tổng thể sản phẩm trong nước, chỉ 

tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

9.  Chính phủ 
95/2022/NĐ

-CP 
15-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Y tế 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

22/2022/QĐ

-TTg 
11-11-22 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định thư 

(sửa đổi lần 2) Nghị định thư giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng 
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hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất 

phương tiện vận tải có động cơ trên 

lãnh thổ Việt Nam 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1343/QĐ-

TTg 
08-11-22 

 Tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá 

nhân thuộc tỉnh Bình Định. 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1361/QĐ-

TTg 
08-11-22 

Quyết định Phê duyệt Phương án cắt 

giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam. 

Sao y số 

738/SY-

UBND 
ngày 

17/11/2022 

 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1363/QĐ-

TTg 
08-11-22 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1412/QĐ-

TTg 
14-11-22 

 Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 

04 tập thể thuộc tỉnh Bình Định; 
 

15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1414/QĐ-

TTg 
14-11-22 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ cho 05 tập thể và 05 cá 

nhân thuộc ngành giáo dục của tỉnh 

Bình Định. 

 

16.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1415/QĐ-

TTg 
14-11-22 

Phê duyệt Đề án “Thúc đẩy Doanh 

nghiêp̣ Viêṭ Nam tham gia trưc̣ tiếp 

các mạng phân phối nước ngoài đến 

năm 2030” 

 

17.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1435/QĐ-

TTg 
17-11-22 

Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng 

CP về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

triển khai thực hiện dự án bất động 

sản cho các địa phương, doanh 

nghiệp 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1442/QĐ-

TTg 
17-11-22 

Về việc bãi bỏ điểm d khoản 4 điều 3 

Quyết định 512/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2021 

 

19.  Bộ Quốc phòng 
4576/QĐ-

BQP 
11-11-22 

 Công bố thủ tục hành chính ban 

hành mới, thủ tục hành chính bị bãi 

bỏ lĩnh vực chính sách người có công 

với cách mạng thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

 

20.  Bộ Nội vụ 
876/QĐ-

BNV 
10-11-22 

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải 

cách hành chính của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương” 

giai đoạn 2022 - 2030 

 

21.  Bộ Nội vụ 
905/QĐ-

BNV 
17-11-22 

Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng 

lực đội ngũ cán bộ, công chức thực 

hiện công tác cải cách hành chính 

giai đoạn 2022 - 2030" 

 

22.  Bộ Y Tế 
3044/QĐ-

BYT 
09-11-22 

Về việc bổ sung bệnh Đậu mùa khỉ 

vào danh mục các bệnh truyền nhiễm 
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thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm 

23.  Bộ Ngoại giao 
2698/QĐ-

BNG 
04-11-22 

Ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm 

thi hành Nghị định số 88/2012/NĐ-

CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ 

quy định về hoạt động thông tin, báo 

chí của báo chí nước ngoài, cơ quan 

đại diện nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài tại Việt Nam. 

 

24.  Bộ Tài Chính 
2320/QĐ-

BTC 
14-11-22 

Về việc điều chỉnh bổ sung phân 

công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo 

Bộ Tài chính 

Sao y số 
739/SY-

UBND 

ngày 
17/11/2022 

 

25.  Bộ Tài Chính 66/TT-BTC 07-11-22 

Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-

BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của 

Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài 

chính đối với nguồn vốn vay Quỹ 

Kuwait và Quỹ Saudi 

 

26.  Bộ Tài Chính 
67/2022/TT-

BTC 
07-11-22 

Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi 

doanh nghiệp trích lập và sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp 

Sao y số 

726/Sy-

UBND 
ngày 

15/11/2022 

27.  Bộ Tài Chính 
68/2022/TT-

BTC 
11-11-22 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29 tháng 3 năm 2016 quy định chi 

tiết việc sử dụng vốn nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, 

đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp 

 

28.  Bộ Tư pháp 
07/2022/TT-

BTP 
01-11-22 

V/v quy định tiêu chí phân loại, điều 

kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp. 

 

29.  Bộ Tư pháp 
08/2022/TT-

BTP 
01-11-22 

V/v ban hành Quy tắc đạo đức nghề 

nghiệp Thừa phát lại. 
 

30.  
Bộ Công 

Thương 
09/CT-BCT 04-11-22 

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong kinh doanh xăng dầu 
 

31.  
Bộ Công 

Thương 

18/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp- kíp vi sai phi điện MS 

 

32.  
Bộ Công 

Thương 

19/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - kíp vi sai phi điện nổ 

chậm LP 
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33.  
Bộ Công 

Thương 

20/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - dây nổ thường 

 

34.  
Bộ Công 

Thương 

21/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - kíp khởi nổ phi điện 

(cuộn dây LIL) 

 

35.  
Bộ Công 

Thương 

22/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ ANFO chịu 

nước 

 

36.  
Bộ Công 

Thương 

23/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương rời 

 

37.  
Bộ Công 

Thương 

24/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - mồi nổ tăng cường 

 

38.  
Bộ Công 

Thương 

25/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn sản phẩm 

vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ 

Trinitrotoluen (TNT) 

 

39.  
Bộ Công 

Thương 

26/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ 

công nghiệp - thuốc nổ Hexogen 

 

40.  
Bộ Công 

Thương 

27/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn chai LPG composite 
 

41.  
Bộ Công 

Thương 

28/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn đối với tủ phân phối 

điện áp 6kV phòng nổ sử dụng trong 

mỏ hầm lò 

 

42.  
Bộ Công 

Thương 

29/2022/TT-

BCT 
31-10-22 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò 

điện điện áp đến 1140V phòng nổ sử 

dụng trong mỏ hầm lò 

 

43.  
Bộ Công 

Thương 

30/2022/TT-

BCT 
04-11-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 

26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kinh 

doanh thuốc lá 

 

44.  
Bộ Công 

Thương 

31/2022/TT-

BCT 
08-11-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định phương pháp, trình 

tự xây dựng và ban hành khung giá 

phát điện và Thông tư số 

57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định phương pháp xác định giá phát 
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điện, hợp đồng mua bán điện 

45.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

2994/QĐ-

BTNMT 
07-11-22 

Giải quyết khiếu nại của ông Lê 

Quang Bình - Trụ trì chùa Hiển Nam 

(tỉnh Bình Định) 

 

46.  
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

1794/QĐ-

BKHĐT 
03-11-22 

Công bố danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

đấu thầu thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

47.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

2974/QĐ-

BVHTTDL 
16-11-22 

Đính chính Thông tư số 10/2022/TT-

BVHTTDL ngày 28/10/2022  

48.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

1528/QĐ-

BGTVT 
16-11-22 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

49.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

7473/CT-

BNN-TY 
08-11-22 

Về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật các tháng 

cuối năm 2022 và đầu năm 2033 

 

50.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

15/2022/TT-

BGDĐT 
08-11-22 

Quy định việc giảng dạy khối lượng 

kiến thức văn hóa trung học phổ 

thông trong cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

 

51.  Ủy ban Dân tộc 
809/QĐ-

UBDT 
04-11-22 

Quyết định Ban hành Quy định đón 

tiếp các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu 

số đến thăm và làm việc tại cơ quan 

Ủy ban Dân tộc 

 

52.  
Kiểm toán nhà 

nước 

1395/QĐ-

KTNN 
07-11-22 

Về việc phân công nhiệm vụ của 

Tổng KTNN và các Phó Tổng KTNN 

Sao y số 

728/SY-

UBND 
ngày 

15/11/2022 

 

53.  
TCT Về chương 

trình MTQG xây 

dựng NTM 

09/QĐ-

TCTXDNT

M 

04-11-22 

Ban hành Kế hoạch giám sát, đánh 

giá của Tổ công tác về Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025 

 

54.  
Quân khu 5 (Bộ 

Quốc phòng) 

1688/QĐ-

QK 
04-11-22 

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công - Tổng dự toán Dự án: Kho vật 

chất và hạ tầng kỹ thuật/Đại đội trinh 

sát; Doanh trại Ban CHQS thị xã 

Hoài Nhơn (giai đoạn 2)/Bộ CHQS 

tỉnh Bình Định. 

Sao y số 
745/SY-

UBND 

ngày 
21/11/2022 

 

55.  
Trung ương Hội 

Chữ Thập đỏ 

Việt Nam 

1024/QĐ-

TƯHCTĐ 
16-11-22 

Chuyển kinh phí lần 1 cho Hội Chữ 

thập đỏ tỉnh Bình Định để triển khai 

Chương trình "An toàn cho ngư dân 

nghèo, khó khăn". 

 

56.  
BCĐ Quốc gia 

về Phòng, chống 

thiên tai 

09/QĐ-

QGPCTT 
15-11-22 

Điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh 

giá công tác phòng, chống thiên tai 

cấp tỉnh. 

 

57.  
Liên hiệp các 

Hội Khoa học 

1033/QĐ-

LHHVN 
04-11-22 

Về việc trao giải thưởng Cuộc thi 

sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi 
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và Kỹ thuật Việt 

Nam 

đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022. 

58.  

BCĐTƯ thực 

hiện CT PTLN 

BV-Văn phòng 

Chính phủ 

109/QĐ-

BCĐLNTW 
09-11-22 

 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Ban Chỉ đạo trung ương 

thực hiện Chương trình phát triển lâm 

nghiệp bền vững 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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