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Nhận từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019

STT

Số hiệu

Ngày ban
hành

Cơ quan
ban hành

Trích yếu

1. 897/CĐ-TTg

24/07/2019 Văn phòng Tập trung ứng phó với nắng nóng kéo
Chính phủ dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu
vực Trung bộ

2. 57/NQ-CP

24/07/2019

3. 125/QĐ-

23/07/2019 Ủy ban Quốc Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy
gia về Chính ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6
phủ
tháng cuối năm 2019

UBQGCPĐT

4. 18/2019/TT-BYT 22/07/2019

5. 06/2019/TTBTTTT

Ghi
chú

Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển các chủ đề
Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp
luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục

Bộ Y Tế

Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt
(GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực
phẩm bảo vệ sức khỏe

19/07/2019 Bộ Thông tin Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
và Truyền tư
số
24/2015/TT-BTTTT
ngày
thông
18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông quy định về quản lý và
sử dụng tài nguyên Internet

6. 130/2018/TT-BTC 27/12/2018 Bộ Tài chính Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành
dự trữ quốc gia

7. 43/2019/TT-BTC

12/07/2019 Bộ Tài chính Hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24
Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày
22/5/2018 của Chính phủ quy định về
quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

8. 42/2019/TT-BTC

12/07/2019 Bộ Tài chính Bãi bỏ thông tư số 128/2014/TT-BTC
ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân
đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

9. 10/2019/TT-BCT

22/07/2019

Bộ Công
Thương
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Sửa đổi, bổ sung Thông tư số
22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp

Sao 576
ngày
26.7.19

định Thương mại hàng hóa ASEAN

10. 45/2019/TT-BTC

24/07/2019 Bộ Tài Chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

11. 02/2019/TT-

25/07/2019 Bộ Khoa Học Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ
và Công doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao,
Nghệ
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

BKHCN

12. 11/2019/TT-

26/07/2019

BTNMT

13. 2144/QĐ-BCT

19/07/2019

14. 1862/QĐ-BTNMT 22/07/2019

15. 1356/QĐ-BGTVT 18/07/2019
16. 885/QĐ-BHXH

Bộ Tài
Ban hành Thông tư ban hành Danh mục
nguyên và địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh
Môi trường tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản
đồ tỉnh Hải Dương
Bộ Công
Thương

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị,
vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản
xuất được

Bộ Tài
Thành lập Ban quản lý Dự án “Thiết lập
nguyên và nền tảng cho quản lý tổng hợp vùng bờ
Môi trường tại một số tỉnh ven biển của Việt Nam”.
Bộ Giao Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ
Thông vận tải

12/07/2019 Bảo hiểm xã Sửa đổi quy định trang phục của người
hội Việt Nam được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra
chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban
hành kèm theo Quyết định số 102/QĐBHXH ngày 12/01/2017 của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

17. 1066/QĐ-BKHĐT 16/07/2019 Bộ Kế hoạch Điều chỉnh và giao chi tiết kế hoạch đầu

và Đầu tư tư công trung hạn vốn ngân sách Trung
ương giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019
cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo
Nghị quyết số 71/2018/QH14

18. 2894/QĐ-BNNCBTTNS

25/07/2019

Bộ Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Công bố thủ tục hành chính thay thế và
bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp,
chăn nuôi, bảo vệ thực vật thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

19. 578/QĐ-BNV

25/07/2019 Bộ Nội Vụ Công bố Danh mục văn bản quy phạm
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản
quy phạm pháp luật hết hiệu lực một
phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2019

20. 655/QĐ-BXD

25/07/2019 Bộ Xây dựng Bãi bỏ các quy định về đầu tư phát triển
hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn
định khối lượng, số lượng hàng hóa,
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dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu
thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng

21. 1931/QĐ-BTNMT 26/07/2019

Bộ Tài
Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ ti tan Nam
nguyên và Đề Gi, tỉnh Bình Định theo GPKTKS số
Môi trường 276/GP-BTNMT ngày 25/02/2008

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
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