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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 21 tháng 10 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  78/2019/NĐ-CP 14/10/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 148/2016/NĐ-CP ngày 

04/11/2016 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Pháp lệnh Quản 

lý thị trường. 

 

2.  1362/QĐ-TTg 11/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững 

doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 

2025, tầm nhìn 2030 

 

3.  1398/QĐ-TTg 16/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 83/2019/QH14 của Quốc hội về hoạt 

động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội 

khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng. 

 

4.  1425/QĐ-TTg 18/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia 

cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cho hộ gia 

đình có đất lúa không sản xuất do hạn 

hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2019 

 

5.  12/CT-BYT 16/10/2019 Bộ Y Tế Đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí 

dịch vụ y tế không dùng tiền mặt 

 

6.  71/2019/TT-BTC 14/10/2019 Bộ Tài Chính Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC 

ngày 18/7/2012 và Thông tư số 

135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013 của 

Bộ Tài chính 

 

7.  18/2019/TT-BCT 30/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định về hoạt động công vụ của lực 

lượng Quản lý thị trường 

 

8.  19/2019/TT-BCT 30/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định về áp dụng các biện pháp tự 

vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương 

 

9.  38/2019/TT-

BGTVT 

08/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông 

tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 
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định  về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ 

10.  66/2019/TT-BTC 16/10/2019 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 110/2015/TT-BTC ngày 

28/07/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 

về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

 

11.  72/2019/TT-BTC 18/10/2019 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông 

tư số 45/2014/TT-BTC 

 

12.  05/2019/TT-BXD 10/10/2019 Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 

05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của 

Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

 

13.  1688/QĐ-BTTTT 11/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về công bố định mức chi phí quản 

lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng ngân sách 

nhà nước 

 

14.  2970/QĐ-BCT 30/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng công trình Dự án Cấp điện 

bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn 

Châu, tỉnh Bình Định - EU tài trợ 

Sao y 

số 

749/SY-

UBND 

ngày 

18.10.19 

15.  1696/QĐ-BTTTT 14/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Phân công công việc giữa Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng 

 

16.  837/QĐ-BXD 15/10/2019 Bộ Xây dựng Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý quy 

hoạch về lập Quy hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 -

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

17.  836/QĐ-BXD 14/10/2019 Bộ Xây dựng Phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

18.  355/QĐ-

TCBHĐVN 

17/10/2019 Tổng cục 

Biển và Hải 

đảo Việt Nam  

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Quản lý dự án “Thiết lập nền 

tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ tại 

một số tỉnh ven biển Việt Nam”. 

 

19.  2648/QĐ-BTNMT 18/10/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt Quyết định thành lập Tổ soạn 

thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và 

hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường 

địa phương 

 

20.  2587/QĐ-BTP 16/10/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ trợ giúp 
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viên pháp lý hạng III lên trợ giúp viên 

pháp lý hạng II. 
 

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 

 
 

Lê Nhuận 
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