
    
 

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 05/12/2022 đến ngày 16/12/2022  
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 156/NQ-CP 06-12-22 

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 11 năm 2022 

 

 

2.  Chính phủ 
102/2022/ 

NĐ-CP 
12-12-22 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Sao y số 
787/SY-

UBND 

ngày 
16/12/2022 

3.  Chính phủ 
103/2022/ 

NĐ-CP 
12-12-22 

Quy định về trường của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân 

dân 

 

 

4.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

25/2022/QĐ

-TTg 
12-12-22 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1513/QĐ-

TTg 
03-12-22 

Quyết định về việc giao kế hoạch đầu 

tư vốn ngân sách nhà nước 2023 

 

 

6.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1526/QĐ-

TTg 
09-12-22 

Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền 

gương điển hình tiên tiến giai đoạn 

2022 - 2025" 

 

 

7.  Bộ Công an 
9010/QĐ-

BCA-V05 
30-11-22 

Về việc đưa ra khỏi danh sách xã 

trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật 

tự. 

Sao y số 

788/SY-

UBND 
ngày 

16/12/2022 

 

8.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4116/QĐ-

BGDĐT 
08-12-22 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực kiểm định chất 

lượng giáo dục thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

 

 

9.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4202/QĐ-

BGDĐT 
13-12-22 

Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cho nhân viên y tế 

trường học 

 

 

10.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

17/2022/TT-

BGDĐT 
05-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế bồi dưỡng thường xuyên giáo 

viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 
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và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên ban hành kèm theo 

Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT 

ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

11.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

18/2022/TT-

BGDĐT 
15-12-22 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế tuyển sinh đi học 

nước ngoài ban hành kèm theo Thông 

tư 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 

tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

 

12.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

30/2022/TT-

BGTVT 
01-12-22 

Quy định biểu mẫu và việc quản lý, 

sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm 

hành chính trong ngành Giao thông 

vận tải 

 

 

13.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

32/2022/TT-

BGTVT 
09-12-22 

Ban hành một số định mức kinh tế - 

kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế 

hoạch chạy tàu an sinh xã hội 

 

 

14.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

33/2022/TT-

BGTVT 
12-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định trách nhiệm của chủ phương 

tiện, thuyền viên, người lái phương 

tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền 

viên và định biên an toàn tối thiểu 

trên phương tiện thủy nội địa 

 

 

15.  

Cục đường bộ 

Việt Nam, Bộ 

Giao thông vận 

tải 

1585/QĐ-

CĐBVN 
12-12-22 

V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 

dự án hoàn thành Dự án thành phần 

4, tỉnh Bình Định (BĐ:04-

BCKTKT:03) thuộc Hợp phần xây 

dựng cầu dân sinh - Dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP). 

 

 

16.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

lịch 

12/2022/TT-

BVHTTDL 
12-12-22 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi 

hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội 

dung và xác định người trúng tuyển 

trong kỳ xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

thể dục thể thao 

 

 

17.  
Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du 

14/2022/TT-

BVHTTDL 
14-12-22 

Thay thế Thông tư số 14/2019/TT-

BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ 
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lịch trưởng Bộ VHTTDL quy định về chế 

độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL 

 

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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