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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 01 tháng 7 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  16/CT-TTg 25/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020 

 

2.  17/CT-TTg 27/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

3.  18/CT-TTg 29/06/2019 Chính phủ Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả 

sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài trong tình hình mới cho chi 

đầu tư phát triển, không vay cho chi 

thường xuyên 

 

4.  43/NQ-CP 23/06/2019 Chính phủ Báo cáo của Chính phủ về tình hình sử 

dụng dự phòng ngân sách trung ương quý 

I năm 2019 

 

5.  45/NQ-CP 25/06/2019 Chính phủ Báo cáo của Chính phủ về tình hình, hiệu 

quả hoạt động và giải pháp hoàn thiện cơ 

chế quản lý các quỹ tài chính nhà nước 

ngoài ngân sách nhà nước 

 

6.  46/NQ-CP 27/06/2019 Chính phủ Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với 

người có công với cách mạng theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 

4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 

 

7.  55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Chính phủ Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa  

8.  56/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều liên 

quan đến lĩnh vực giao thông vận tải 

trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

 

9.  57/2019/NĐ-CP 26/06/2019 Chính phủ Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 

2019 - 2022 

 

10.  770/QĐ-TTg 23/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ 

thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng 
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ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2015 - 2020 

11.  772/QĐ-TTg 24/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho 37 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh 

Bình Định. 

 

12.  22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm 

nông nghiệp 

 

13.  795/QĐ-TTg 27/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung 

ương các Chương trình MTQG giai đoạn 

2016 - 2020 

 

14.  793/QĐ-TTg 27/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, 

mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

 

15.  23/2019/QĐ-TTg 27/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Danh mục hàng hóa nhập 

khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa 

khẩu nhập 

 

16.  08/2019/TT-BNV 10/06/2019 Bộ Nội Vụ Quy định chế độ báo cáo công tác ngành 

Nội vụ 

 

17.  05/2019/TT-

NHNN 

24/06/2019 Ngân hàng 

nhà nước 

Việt Nam 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành 

 

18.  09/2019/TT-BNV 14/06/2019 Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ 

cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với 

cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 

130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng 

Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT  

ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng 

 

19.  08/2019/TT-BCT 26/06/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và 

lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc 

Campuchia theo hạn ngạch thuế quan 

năm 2019 và năm 2020 

 

20.  05/2019/TT-

BTNMT 

28/06/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn 

văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ 

công tác thành lập bản đồ phần đất liền 

tỉnh Nam Định 

 

21.  06/2019/TT-

BTNMT 

28/06/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn 

văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ 

công tác thành lập bản đồ phần đất liền 

tỉnh Ninh Bình 

 

22.  902/QĐ-

LĐTBXH 

25/06/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi 

lĩnh vực người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

 

23.  1601/QĐ-

BTNMT 

25/06/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Khu đô thị dọc hai bên 

đường liên phường Bình Định đi Nhơn 
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Hưng”, thực hiện tại phường Bình Định 

và phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

24.  1849/QĐ-BCT 26/06/2019 Bộ Công 

Thương 

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng Tiểu dự án “Cải tạo và phát 

triển lưới điện phân phối tỉnh Bình Định”, 

thuộc Dự án Phát triển lưới điện truyền 

tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ 

quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 

 

25.  02/QĐ-

BCĐASEAN 

26/06/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng 

bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 

 

26.  2481/QĐ-BNN-

TCCB 

28/06/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chất lượng, an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong 

lĩnh vực nông nghiệp 

 

27.  30/2019/TT-BTC 28/05/2019 Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, lưu ký, niêm yết, 

giao dịch và thanh toán giao dịch công 

cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính 

phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách 

phát hành và trái phiếu chính quyền 

địa phương 

 

 

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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