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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 08 tháng 7 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng 

 

2.  58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 

đối với người có công với cách mạng 

 

3.  768/QĐ-TTg 21/06/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Giao kế hoạch đầu tư ngân sách trung 

ương bao gồm vốn trái phiếu chính phủ 

năm 2019 (đợt 2) 

 

4.  819/QĐ-TTg 02/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 

khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi 

lấp cửa sông khu vực miền Trung 

 

5.  824/QĐ-TTg 04/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt đề án "Tăng cường quản lý nhà 

nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng 

vệ thương mại và gian lận xuất xứ" 

 

6.  1667/GP-

BTNMT 

04/07/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn Bình Định 

 

7.  10/2019/TT-

BLĐTBXH 

01/07/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Hướng dẫn điểu chỉnh lương hưu, trợ 

cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối 

với đối tượng quy định tại các khoản 1, 

2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 

44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của 

Chính phủ 

 

8.  36/2019/TT-BTC 17/06/2019 Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số 

tự chọn số điện toán 

 

9.  10/2019/TT-BYT 02/07/2019 Bộ Y Tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - 

Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu 

tố hóa học tại nơi làm việc 

 

10.  30/TT-BTC 05/07/2019 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 được 

Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng 

chính sách phát hành và trái phiếu 

chính quyền địa phương 
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11.  09/2019/TT-

BTNMT 

05/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 

 

12.  08/2019-TT-

BTNMT 

05/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh 

viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 

1:500.000, 1:1.000.000 

 

13.  07/2019/TT-

BTNMT 

05/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Ban hành hành định mức kinh tế kỹ 

thuật Đo khống chế ảnh viễn thám  

 

14.  03/2019/TT-

BVHTTDL 

05/07/2019 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy định về quy trình giám định tư pháp 

đối với di vật, cổ vật. 

 

15.  02/2019/TT-

BVHTTDL 

05/07/2019 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy định quy trình giám định tư pháp về 

quuyền tác giả, quyền liên quan 

 

16.  1364/QĐ-

BTNMT 

31/05/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện 

dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai” 

 

17.  840/QĐ-TCMT 26/06/2019 Tổng cục 

Môi trường - 

Bộ TN&MT 

Thành lập đoàn kiểm tra Công ty Giang 

Đạt Thành 

 

18.  1455/QĐ-

BTNMT 

11/06/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án "Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu 

công nghiệp Becamex Bình Định diện 

tích 1.000ha" tại xã canh Vinh huyện 

Vân Canh 

 

19.  896/QĐ-BKHĐT 21/06/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân 

sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu 

Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 và 

năm 2019 (đợt 2) 

Sao 512 

ngày 

03.7.19 

20.  1773/QĐ-

BKHCN 

21/06/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án 

thuộc Chương trình Nông thôn miền núi 

do Trung ương quản lý bắt đầu thực hiện 

từ năm 2020 

 

21.  936/QĐ - 

BKHĐT 

28/06/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT 

ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân công công 

tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng 

 

22.  883/QĐ-

LĐTBXH 

03/07/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Ban hành Kế hoạch Nâng xếp hạng chỉ 

số chất lượng đào tạo nghề nghiệp và 

tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức 

 

23.  1673/QĐ-

BTNMT 

04/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Khu Đô thị - 

Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc cầu 

Tân An” tại phường Bình Định, thị xã 
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An Nhơn, tỉnh Bình Định 

24.  2706/QĐ-BQP 29/06/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg 

ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện thủ tục biên 

phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ 

Quốc phòng quản lý 

 

25.  809/QĐ-BHXH 27/06/2019 Bảo hiểm xã 

hội VN 

Bổ nhiệm công chức lãnh đạo (ông 

Võ Năm) 

 

26.  2350/BHXH-BT 28/06/2019 Bảo hiểm xã 

hội VN 

Thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm 

TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 

1.490.000 đồng 

 

 

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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