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Ngày ban Cơ quan ban
Ghi
Trích yếu
chú
hành
hành
724/CĐ-TTg
17/06/2019 Thủ tướng Tăng cường các biện pháp phòng ngừa
Chính phủ tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động
công vụ
15/CT-TTg
17/06/2019 Thủ tướng Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử
Chính phủ dụng đất năm 2019
42/NQ-CP
18/06/2019 Chính phủ Triển khai một số giải pháp cấp bách
trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban
Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số
34-CT/TW ngày 20/5/2019
53/2019/NĐ-CP 17/06/2019 Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định phê
duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi,
đê điều, phòng chống lũ của tuyến sông
có đê
54/2019/NĐ-CP 19/06/2019 Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke,
dịch vụ vũ trường.
733/QĐ-TTg
14/06/2019 Thủ tướng Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện
Chính phủ Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công
sở” giai đoạn 2019-2025.
21/2019/QĐ-TTg 19/06/2019 Thủ tướng Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật
Chính phủ của ngành thông tin và truyền thông
417/QĐ-TTCP
13/06/2019 Thanh tra Phê duyệt danh sách thí sinh dư thi kỳ thi
Chính phủ nâng ngạch thanh tra viên chính 2018
Số hiệu

9. 761/QĐ-TTg

Thủ tướng Thành lập Trung tâm hành động quốc gia
Chính phủ khắc phục hậu quả chất độc hóa học và
môi trường
21/06/2019 Thủ tướng Thay đổi thành viên Hội đồng Quốc gia
10. 765/QĐ-TTg
Chính phủ Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm
kỳ 2016 - 2021
11. 520/CĐ - BGDĐT 18/06/2019 Bộ Giáo dục Tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi Trung
và Đào tạo học phổ thông quốc gia năm 2019 tại các
địa phương
Bộ Tài
Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản
12. 1507/GP-BTNMT 18/06/2019
nguyên và số 1372/GP-BTNMT ngày 06/8/2013
Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
21/06/2019
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13. 36/2019/TT-BTC 18/06/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử

14. 37/2019/TT-BTC 18/06/2019

15. 39/2019/TT-BTC 18/06/2019

16. 33/2019TT-BTC

18/06/2019

17. 40/2019/TT-BTC 18/06/2019

18. 99/2019/TT-BTC 18/06/2019
19. 31/2019/TT-BTC 18/06/2019

20. 21/2019/TT-

12/06/2019

21. 20/2019/TT-

12/06/2019

BGTVT

BGTVT

dụng và quyết toán kinh phí dành cho
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức
Bộ Tài Chính Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp
lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị
định
số
167/2017/NĐ-CP
ngày
31/12/2017 của Chính phủ quy định việc
sắp xếp lại xử lý tài sản công
Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông
tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
của Bộ trưởng BTC quy định về thủ tục
hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản
lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,
nhập khẩu
Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy
phép hoạt động đo đạc và bản đồ và
Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016 quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai
thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và
bản đồ
Bộ Tài Chính Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và
quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH của
doanh nghiệp nhà nước và Cty TNHH
MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư
100% vốn điều lệ chuyển đổi thành
Công ty cổ phần
Bộ Tài Chính Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng
hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn
vị kế toán cấp trên
Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí
và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí thực hiện chính sách
tinh giản biên chế
Bộ giao Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa
thông vận tải phận tỉnh Bình Thuận, vùng nước cảng
biển Bình Thuận - Ninh Thuận tại khu
vực Vĩnh Tân - Cà Ná và khu vực quản
lý của Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
Bộ giao Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa
thông vận tải phận tỉnh Khánh Hòa, vùng nước cảng
biển Ninh Thuận tại khu vực vịnh Phan
Rang và khu vực quản lý của Cảng vụ
Hàng hải Nha Trang
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22. 33/2019/TT-BTC 21/06/2019 Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

23. 4295/QĐ-BCA

07/06/2019 Bộ Công an

24. 390/QĐ-UBDT

14/06/2019 Ủy ban Dân
tộc

25. 190/QĐ-BTC

29/01/2019 Bộ Tài chính

26. 1379/QĐ-BTP

17/06/2019 Bộ Tư pháp

27. 1542/QĐ-

20/06/2019

BTNMT

28. 1552/QĐBTNMT

Bộ Tài
nguyên và
Môi trường
21/06/2019
Bộ Tài
nguyên và
Môi trường

tư 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng thẩm định cấp giấy phép
hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư
số 96/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng
thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực
hiện Nghị định số 109/2009/NĐ-CP
ngày 01/12/2019 của Chính phủ quy định
về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
Công bố danh mục chế độ báo cáo định
kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Ủy ban Dân tộc
Côn bố kết quả hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ tài chính kỳ
2014 - 2018
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án tổng hợp thể đơn giản hóa thủ
tục hành chính, giấy tờ công dân liên
quan đến quản lý dân cư năm 2019 của
Bộ Tư pháp
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án“Thủy điện Vĩnh Sơn 4”
tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Ban hành Quyết định công bố bổ sung
TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo
đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Tài nguyên và môi trường

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.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

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.

Lê Nhuận
Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
Ngày ký: 24.06.2019 16:25:07 +07:00
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