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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 30 tháng 9 năm 2019 

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

(Nhận từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019) 

 
 

 STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  73/NQ-CP 23/09/2019 Chính phủ Ban hành chương trình hành động của 

Chính phủ triển khai Nghị quyết số 

62/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của 

Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy 

mạnh việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về quản lý vốn, tài sản nhà nước tại 

doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh 

nghiệp nhà nước 

 

2.  74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ 

tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

 

3.  75/2019/NĐ-CP 26/09/2019 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực cạnh tranh 

 

4.  658/QĐ-TTCP 18/09/2019 Thanh tra 

Chính phủ 

Thanh tra Chuyên đề công tác quản lý nhà 

nước vè công tác giáo dục, đào tạo 

 

5.  662/QĐ-TTCP 23/09/2019 Thanh tra 

Chính phủ 

Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của Bộ Tài chính đối với tài sản 

công (nhà, đất) 

 

6.  659/QĐ-TTCP 20/09/2019 Thanh tra 

Chính phủ 

Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 

theo Quyết định số 658/QĐ-TTCP ngày 

18/9/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ 

về thanh tra chuyên đề công tác quản lý 

nhà nước về giáo dục 

 

7.  1240/QĐ-TTg 24/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm của Chính phủ 

 

8.  14/2019/TT-

BGDĐT 

30/08/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật và 

phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo 

dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo 

dục đào tạo 

 

9.  15/2019/TT-

BGDĐT 

30/08/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ 

nổi Braille cho người khuyết tật 

 

10.  64/2019/TT-BTC 23/09/2019 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều 
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tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 

05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ 

quản lý ngân quỹ nhà nước  

11.  65/2019TT-BTC 23/09/2019 Bộ Tài Chính Quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và 

công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 

 

12.  67/2019/TT-BTC 27/09/2019 Bộ Tài Chính Quy định nội dung và mức chi thực hiện 

công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ 

nguồn ngân sách nhà nước 

 

13.  71/TB-CATTT 26/09/2019 Cục An toàn 

thông tin  

Công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, 

chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg 

* 

14.  1725/QĐ-BGTVT 19/09/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết 

tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

 

15.  722/QĐ-BNV 05/09/2019 Bộ Nội Vụ Giao biên chế công chức trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh 

Bình Định năm 2020 

Sao y số 

713/SY-

UBND 

ngày 

26.9.19 

16.  2499/QĐ - 

BGDĐT 

26/08/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 

17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, 

học thêm 

 

17.  841/QĐ-BNV 20/09/2019 Bộ Nội Vụ Công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công 

chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch 

chuyên viên chính năm 2018 do UBND 

tỉnh Bình Định tổ chức 

 

18.  2925/QĐ-BCT 26/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật 

tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 

 

19.  2147/BC-ĐGS 19/09/2019 Ủy ban Tư 

pháp 

 

Kết quả giám sát "việc chấp hành pháp 

luật về giám định tư pháp trong tố tụng 

hình sự" 

 

 

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; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC, TT.TH-CB. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Lê Nhuận 
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