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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 09 tháng 9 năm 2019 

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

(Nhận từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019) 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  22/CT-TTg 30/8/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường công tác an ninh hàng không 

dân dụng trong tinh hình hiện nay 

 

2.  1115/QĐ-TTg 30/8/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 (đợt 3) 

 

3.  146/QĐ-

BCĐIUU 

03/9/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định 

 

4.  01/CT-BTC 03/09/2019 Bộ Tài chính Tăng cường công tác thu ngân sách 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân 

sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế 

năm 2019 

Sao y số 

683/SY-

UBND 

ngày 

06/9/19 

5.  04/2019/TT-

BXD 

16/08/2019 Bộ Xây 

dựng 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 

26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng và bảo trì công 

trình xây dựng 

 

6.  58/2019/TT-BTC 03/09/2019 Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản 

của kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng 

thương mại 

 

7.  08/2019/TT-

BVHTTDL 

03/09/2019 Bộ Văn hóa, 

TT&DL 

Giám định tư pháp đối với sản phẩm 

văn hóa 

 

8.  26/2019/TT-

BGTVT 

01/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về ô tô khách thành phố để người khuyết 

tật tiếp cận, sử dụng và 05 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về phụ tùng, linh kiện ô tô, 

mô tô, xe gắn máy 

 

9.  31/2019/TT-

BGTVT 

29/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định về tốc độ và khoảng cách an 

toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 

tham gia giao thông đường bộ 

 

10.  32/2019/TT-

BGTVT 

04/09/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Công bố Danh mục khu vực hàng hải 

thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ 

hàng hải 
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11.  59/2019/TT-BTC 05/09/2019 Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 

quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân 

 

12.  30/TT-BGTVT 28/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới 

 

13.  1284/QĐ-TCTK 27/08/2019 Tổng cục 

Thống kê  

Tiến hành điều tra biến độ dân số và kế 

hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 

Sao 

677/SY-

UBND 

ngày 

04/9/19 

14.  1769/QĐ-BTC 06/09/2019 Bộ Tài chính Sửa đổi một số nội dung của Quyết định 

1159/QĐ-BTC ngày 10/7/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc điều chuyển 

trụ sở làm việc và tài sản khác 

 

15.  751/QĐ-BXD 06/09/2019 Bộ Xây 

dựng 

Công bố danh mục chế dộ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng 

 

 

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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