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 15 tháng 7 năm 2019

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG
Nhận từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019

STT

Số hiệu

1.

60/2019/NĐ-CP

Ngày ban
hành
05/07/2019

2.

61/2019/NĐ-CP

10/07/2019

3.

63/2019/NĐ-CP

11/07/2019

4.

841/QĐ-TTg

08/07/2019

5.

856/QĐ-TTg

10/07/2019

6.

477/QĐ-TTCP

10/07/2019

7.

24/2019/QĐ-TTg 11/07/2019

8.

859/QĐ-TTg

11/07/2019

9.

861/QĐ-TTg

11/07/2019

Cơ quan
Ghi
Trích yếu
chú
ban hành
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ
về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải
thưởng Nhà nước” và các giải thưởng
khác về khoa học và công nghệ.
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi thành Luật cảnh sát biển Việt
Nam
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản
công; thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
Thủ tướng Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án
Chính phủ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả
hoạt động giám định tư pháp ở cấp
Trung ương
Thủ tướng Phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ
Chính phủ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”
Thanh tra Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản
Chính phủ quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản
lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ
thời kỳ 2014-2018
Thủ tướng Sửa đổi Điều 3 Quyết định số
Chính phủ 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tướng Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà
Chính phủ nước Dự án đường sắt tốc độ cao trên
trục Bắc - Nam
Thủ tướng Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ
Chính phủ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
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10. 866/QĐ-TTg

11/07/2019

11. 04/2019/TT-

05/07/2019

BTTTT

12. 09/2019TT-BCT 08/07/2019
13. 05/2019/TT-

09/07/2019

14. 24/2019/TT-

05/07/2019

15. 25/2019/TT-

05/07/2019

BTTTT

BGTVT

BGTVT

16. 38/2019/TT-BTC 28/06/2019

17. 16/2019/TT-

12/07/2019

BYT
18. 99/2019/TT-BQP 06/07/2019

19. 34/2019/TT-BTC 11/07/2019

20. 1112/QĐ-BTC

28/06/2019

21. 2032/QĐ-BCT

05/07/2019

Thủ tướng Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia
Chính phủ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ
nạn ma túy, mại dâm.
Bộ Thông Quy định về việc liên thông giữa Tổ
tin và TT chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ
ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch
vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng
Chính phủ
Bộ Công Quy định về quản lý an toàn đập, hồ
Thương chứa thủy điện
Bộ Thông Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa
tin và TT có khả năng gây mất an toàn thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và
Truyền thông
Bộ Giao Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Thông VT về hệ thống thiết bị phòng vệ đường
ngang cảnh báo tự động - QCVN
104:2019/BGTVT”
Bộ Giao Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn
Thông VT kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản
xuất, lắp ráp ô tô
Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách
nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính
ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022;
kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương giai đoạn
2021 - 2025
Bộ Y Tế Ban hành Quy chuẩn Việt Nam đối với
vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật
Bộ Quốc Quy định chi tiết một số điều và biện
phòng
pháp thi hành Nghị định số
168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của
Chính phủ ề công tác quốc phòng ở bộ,
ngành Trung ương, địa phương
Bộ Tài
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
chính
tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018
của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần
lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ
phần của doanh nghiệp nhà nước và
công ty TNHH MTV do doanh nghiệp
nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ
chuyển đổi thành công ty cổ phần
Bộ Tài chính Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí
trước bạ đối với ô tô, xe máy
Bộ Công Phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động
Thương xúc tiến thương mại phát triển thị trường
trong nước nhân dịp Tổng kết 10 năm
thực hiện Cuộc vận động "Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
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22. 1159/QĐ-BTC

10/07/2019

23. 1978/QĐ -

11/07/2019

24. 1762/QĐ-

14/07/2019

BGDĐT

BTNMT
25. 1762/QĐBTNMT

14/07/2019

(31/7/2009 - 31/7/2019)
Bộ Tài
Điều chuyển trụ sở làm việc và tài sản
Chính
khác của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
Nghĩa Bình
Bộ Giáo dục Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
và Đào tạo Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và
tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em,
học sinh, sinh viên để nâng cao sức
khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch,
đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn
tính và hen phế quản giai đoạn 2018 2025” của ngành Giáo dục
Bộ Tài
Ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập
nguyên và MT bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Bộ Tài
Ban hành phương án kiểm kê đất đai, lập
nguyên và MT bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

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: 15.07.2019 11:22:49 +07:00
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