
    
 

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 12 năm 2022 
 

 

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

Nhận từ ngày 21/11/2022 đến ngày 02/12/2022  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 154/NQ-CP 23-11-22 

 Ban hành chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện NQ số 24-

NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ 

Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo đảm an ninh quốc phòng, an 

ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 

2030, tầm nhìn đền năm 2045 

Sao y số 
772/SY-

UBND 

ngày 
01/12/2022 

 

2.  Chính phủ 
96/2022/NĐ

-CP 
29-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương 

 

3.  Chính phủ 
98/2022/NĐ

-CP 
29-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tư pháp 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

24/2022/QĐ

-TTg 
29-11-22 

 Quy định về việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục tiểu học 

ngoài công lập gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1447/QĐ-

TTg 
21-11-22 

Về Ngày Truyền thống tỉnh An Giang 
 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1449/QĐ-

TTg 
22-11-22 

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình phát triển lâm nghiệp 

bền vững năm 2022 

 

7.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1452/QĐ-

TTg 
23-11-22 

 Kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch 

Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia 
 

8.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1453/QĐ-

TTg 
23-11-22 

 Về việc phân công Trưởng Ban Chỉ 

đạo Quốc gia Chương trình hành 

động “Không còn nạn đói” ở Việt 

Nam, giai đoạn 2016 - 2025 

 

9.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1445/QĐ-

TTg 
19-11-22 

 Ban hành chương trình hành động 

thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu 

hàng hóa đến năm 2030 

 

10.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1477/QĐ-

TTg 
25-11-22 

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 

hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất 
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phương tiện vận tải có động cơ trên 

lãnh thổ Việt Nam 

11.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1478/QĐ-

TTg 
28-11-22 

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong 

trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết 

cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

 

12.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1479/QĐ-

TTg 
29-11-22 

 Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại 

doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 
 

13.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1480/QĐ-

TTg 
29-11-22 

 Về việc ban hành Danh sách cơ sở sử 

dụng năng lượng trọng điểm năm 

2020. 

 

14.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
21/CT-TTg 25-11-22 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả 

an sinh xã hội không dùng tiền mặt 
 

15.  Bộ Nội vụ 
909/QĐ-

BNV 
18-11-22 

V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2023 của Bộ Nội vụ 
 

16.  Bộ Tài Chính 
2438/QĐ-

BTC 
22-11-22 

Phê duyệt Chương trình hành động 

triển khai thực hiện Chiến lược cải 

cách hệ thống thuế đến năm 2030 

 

17.  Bộ Tài Chính 
65/2022/TT-

BTC 
02-11-22 

Quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 

26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng 

 

18.  Bộ Tài Chính 
71/2022/TT-

BTC 
22-11-22 

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí 

sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo 

tồn và phát huy bền vững giá trị di 

sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 và Chương trình số hóa di 

sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 

2021-2030 

 

19.  
Bộ Công 

Thương 

32/2022/TT-

BCT 
18-11-22 

Sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-

BCT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định Quy tắc 

xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối 

tác Kinh tế toàn diện khu vực 

 

20.  Bộ Quốc phòng 
80/2022/TT-

BQP 
11-11-22 

Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài 

cốt liệt sĩ 

Sao y số 

758/SY-
UBND 

ngày 

25/11/2022 
 

21.  Bộ Quốc phòng 
82/2022/TT-

BQP 
30-11-22 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 

24/8/2020 của chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh 

vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc 

gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 

ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, một số điều của các Nghị định 

quy định xử phạt hành chính trong 

Sao y số 
777/SY-

UBND 

ngày 
05/12/2022 
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lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý, 

bảo vệ biên giới quốc gia; trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam 

22.  Bộ Xây dựng 
181/TB-

BXD 
21-11-22 

Thông báo chức vụ và chữ ký của 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn 

Tường Văn 

 

23.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

3852/QĐ-

BNN-TCTL 
12-10-22 

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ESIA), Kế hoạch tái định 

cư và phát triển dân tộc thiểu số 

(REMDP) thuộc hạng mục Nâng cao 

khả năng chống lũ. Dự án: Sửa chữa 

và nâng cao an toàn đập (WB8). 

 

24.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4496/QĐ-

BNN-TCCB 
18-11-22 

Về việc phân công công tác đối với 

Lãnh đạo Bộ 

Sao y số 
753/SY-

UBND 

ngày 
22/11/2022 

25.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4497/QĐ-

BNN-VPĐP 
18-11-22 

Kiện toàn Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia  

26.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4562/QĐ-

BNN-KH 
24-10-22 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi  

27.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4609/QĐ-

BNN-VPĐP 
29-11-22 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cấp Quốc gia 

 

28.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

4659/QĐ-

BNN-TCTS 
30-11-22 

 Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng 

Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi  

29.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

15/VBHN-

BNNPTNT 
25-11-22 

Quy định về các biện pháp lâm sinh 
 

30.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2118/QĐ-

BTTTT 
18-11-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Kinh tế số và Xã hội số 

 

31.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

2125/QĐ-

BTTTT 
21-11-22 

Về việc điều chỉnh một số mã số HS 

thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa 

có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

 

32.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

17/2022/TT-

BTTTT 
29-11-22 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp 

E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến” 

 

33.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

18/2022/TT-

BTTTT 
29-11-22 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tương thích điện từ đối với 

thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 

25 Mhz đến 2000 MHz” 

 

34.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

19/2022/TT-

BTTTT 
29-11-22 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vụ điện thoại 
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trên mạng viễn thông di động mặt 

đất” 

35.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

20/2022/TT-

BTTTT 
29-11-22 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định mặt đất” 

 

36.  
Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

21/2022/TT-

BTTTT 
29-11-22 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về phơi nhiễm trường điện từ của 

các trạm gốc điện thoại di động mặt 

đất công cộng” 

 

37.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

3220/QĐ-

BTNMT 
23-11-22 

Ban hành kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện 

Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa 

dạng sinh học đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

38.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

3323/QĐ-

BTNMT 
01-12-22 

Về việc đính chính Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường 

 

39.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

14/2022/TT-

BTNMT 
27-10-22 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - 

bức xạ cực tím 

 

40.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

15/2022/TT-

BTNMT 
27-10-22 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật 

về quan trắc ra đa thời tiết và ô-dôn - 

bức xạ cực tím (đề nghị dung bản 

Thông tư số 15) 

 

41.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

3835/QĐ-

BGDĐT 
23-11-22 

Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng 

trong cơ sở giáo dục mầm non 

 

42.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

16/2022/TT-

BGDĐT 
22-11-22 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư 

viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông 

 

43.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1142/QĐ-

LĐTBXH 
25-11-22 

V/v ban hành kế hoạch triển khai 

Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 

05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Giáo dục 

 

44.  
Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

1158/QĐ-

LĐTBXH 
28-11-22 

V/v công bố Danh mục văn bản 

QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ 

LĐTBXH 

Sao y số 

771/SY-

UBND 
ngày 

01/12/2022 

 

45.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

28/2022/TT-

BGTVT 
25-11-22 

Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ 

và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu 

đăng kiểm phương tiện giao thông 

vận tải 

 

46.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

29/2022/TT-

BGTVT 
01-12-22 

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công 
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sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải 

 

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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