
    
 

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       tháng 3 năm 2020 

 

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

Nhận từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  18/NQ-CP 26/02/2020 Chính phủ Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 

02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-

NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của 

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 

Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ 

cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả 

doanh nghiệp nhà nước 

 

2.  22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 

04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ 

quy định về lệ phí môn bài 

 

3.  23/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Chính phủ Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi 

lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông 

 

4.  24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 

bia 

 

5.  25/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư 

 

6.  26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 

 

7.  10/CT-TTg 25/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống 

dịch Covid 19 

 

8.  294/QĐ-TTg 24/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông 

thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

 

9.  295/QĐ-TTg 25/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

10.  07/2020/QĐ-TTg 26/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-

TTg ngày 28 tháng 01  năm 2016 của 
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Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 

điều kiện công bố dịch, công bố hết 

dịch bệnh truyền nhiễm 

11.  307/QĐ-TTg 27/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về tổ chức Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 

 

12.  59/TB-VPCP 25/02/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

13.  05/CT-BCT 26/02/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp 

tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong 

bối cảnh dịch Covid-19 

 

14.  672/QĐ-BCT 27/02/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Quyết định bổ sung danh mục máy 

móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong 

nước đã sản xuất được 

 

15.  123/QĐ-BTTTT 22/01/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Thông tin và Truyền thông năm 2019 

 

16.  255/QĐ-BTTTT 26/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ 

Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin 

học hóa 

 

 

17.  04/2020/TT-

BTTTT 

24/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy định về lập và quản lý chi phí dự 

án đầu tư ứng dụng công nghệ thông 

tin⋅ 

 

18.  03/2020/TT-

BTTTT 

24/02/2020 

 

 

 

 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Thông tư quy định về lập đề 

cương và dự toán chi tiết đối với hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 

19.  512/QĐ-BGDĐT 21/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

20.  514/QĐ-BGDĐT 22/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 

Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 

16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 

kế hoạch thời gian năm học đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên áp dụng từ 

năm học 2017-2018 

 

21.  516/QĐ-BGDĐT 24/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng 
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22.  519/QĐ-BGDĐT 24/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Công bố các Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hết hiệu lực năm 2019 

 

23.  03/2020/TT-

BGDĐT 

10/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn 

về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện 

tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo 

 

24.  02/2020/TT-

BGDĐT 

05/02/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng chương trình đào tạo 

giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và 

trung cấp sư phạm 

 

25.  01/2020/TT-

BGDĐT 

30/01/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách 

giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 

 

26.  472/QĐ-BTNMT 26/02/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Đưa trạm Ra đa thời tiết Quy Nhơn vào 

hoạt động chính thức 

 

 

27.  486/QĐ-BTNMT 26/02/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

V/v phân công công tác đối với Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

 

28.  511/QĐ-BTNMT 28/02/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước của Công ty cổ phầnCấp 

thoát nước Bình Định, khai thác nước 

dưới đất tại bãi giếng Vân Hội,thị trấn 

Diêu Trì, huyện Tuy Phước để phục vụ 

cấp nước đô thị cho thị trấnTuy Phước, 

huyện Tuy Phước và thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

29.  03/2020/TT-

BGTVT 

21/02/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư quy định về tiêu chuẩn 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, 

đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng 

hải và định biên an toàn tối thiểu của 

tàu biển Việt Nam 

 

30.  01/2020/TT-

BKHĐT 

19/02/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thông tư hướng dẫn phân loại và đánh 

giá hợp tác xã 

 

 

31.  22/2019/TT-

BKHCN 

20/12/2019 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với thiết bị X-quang chụp 

vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn 

sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y 

tế. 

 

32.  1391/CT-BNN-

PCTT 

25/02/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Chỉ thị về việc tăng cường công tác 

quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ 

đê, chống lũ, bão năm 2020 
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33.  1493/CT-BNN-KH 28/02/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác xây dựng, quản lý, 

thực hiện các dự án đầu tư công do Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quản lý 

 

34.  560/QĐ-BNN-TY 25/02/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

35.  03/2020/TT-

LĐTBXH 

25/02/2020 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính 

sách đối với Cựu chiến binh theo quy 

định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP 

ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy 

đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh 

 

36.  999/BNV-KHTC 27/2/2020 Bộ Nội vụ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê 

ngành Nội vụ niên độ 2019 

 

37.  89/QĐ-TTCP 26/02/2020 Thanh tra 

Chính phủ 

Phê duyệt kết quả thi nâng ngạch công 

chức thanh tra năm 2018 

 

38.  185/QĐ-BHXH 12/02/2020 Bảo hiểm 

xã hội Việt 

Nam 

Giao quyền xử phạt vi phạm hành 

chính cho ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

39.  594/TB-HĐT 24/02/2020 Hội đồng thi 

thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

trợ giúp 

viên pháp lý 

từ hạng III 

lên hạng II 

Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp trợ 

giúp viên pháp lý từ hạng III lên hạng II 

 

 

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 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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