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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 14 tháng 10 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  24/CT-TTg 07/10/2019 Chính phủ Tăng cường xử lý vi phạm pháp luật 

về đê điều 

 

2.  89/NQ-CP 11/10/2019 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 9 năm 2019 

 

3.  76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Chính phủ Chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người 

hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn 

 

4.  77/2019/NĐ-CP 10/10/2019 Chính phủ Nghị định về tổ hợp tác  

5.  1278/QĐ-TTg 06/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách 

mạng bị địch bắt tù, đày” cho 14 cá 

nhân thuộc tỉnh Bình Định. 

 

6.  29/2019/QĐ-TTg 03/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế quản lý hoạt động của Cảng quốc 

tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban 

hành kèm theo Quyết định số 

25/2016/QĐ-TTg  ngày 27 tháng 6 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ 

 

7.  1291/QĐ-TTg 07/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Phê duyệt Danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan trung ương được tổ 

chức theo ngành dọc đóng tại địa 

phương đưa ra tiếp nhận tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính cấp 

huyện, cấp xã 

 

8.  1270/QĐ-TTg 03/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Ban hành Kế hoạch hành động thực 

hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 

18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng, chống thiên tai 
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9.  1320/QĐ-TTg 08/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Phê duyệt Chương trình Thương hiệu 

quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến 

năm 2030 

 

10.  30/2019/QĐ-TTg 08/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, 

thực hiện Chương trình Thương hiệu 

quốc gia Việt Nam 

 

11.  31/2019/QĐ-TTg 09/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Quy định việc nhập khẩu hàng hóa 

thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ 

thông tin đã qua sử dụng cấm nhập 

khẩu để nghiên cứu khoa học và thực 

hiện hoạt động gia công sửa chữa 

hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm 

công nghệ thông tin đã qua sử dụng 

cấm nhập khẩu cho thương nhân nước 

ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài. 

 

12.  1357/QĐ-TTg 11/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho 02 tập thể và 10 cá nhân 

thuộc tỉnh Bình Định. 

 

13.  1356/QĐ-TTg 11/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 

05 tập thể thuộc tỉnh Bình Định. 

 

14.  1363/QĐ-TTg 11/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án 

"Phát triển trường cao đẳng chất 

lượng cao đến năm 2025" 

 

15.  458/BC-CP  09/10/2019 Chính phủ Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi 

hành Hiến pháp năm 2013 (2014 - 

2019) 

 

16.  11/2019/TT-BNV 30/09/2019 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

 

17.  16/2019/TT-

BGDĐT 

04/10/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

 

18.  10/2019/TT-

BVHTTDL 

10/10/2019 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội 

dung và hình thức thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành thư viện, di sản 

văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật 

biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật. 

 

19.  1404/QĐ-

LĐTBXH 

09/10/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 

2020 của Bộ LĐTBXH 

 

20.  3852/QĐ-BNN-

TCTS 

08/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đưa cảng cá ra khỏi danh sách cảng 

cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy 

sản từ khai thác 

 

21.  3855/QĐ-BNN-

HTQT 

08/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt điều chỉnh nội dung Khoản 

5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 

tại Quyết định số 2435/QĐ-BNN-
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HTQT ngày 09/10/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các 

bon thấp 

22.  1305/QĐ-TCT 02/10/2019 Tổng cục 

Thuế 
Bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ 

lãnh đạo 

 

23.  1453/QĐ-

LĐTBXH 

10/10/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng 

hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2019 

 

24.  1671/QĐ-BTTTT 10/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 
Thành lập và quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn 

cấp không gian mạng Việt Nam trực 

thuộc Cục An toàn thông tin 

 

25.  2596/QĐ-

BTNMT 

11/10/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án “Gia cố các 

hầm yếu kết hợp mở mới các ga và 

cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - 

Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - 

Thành phố Hồ Chí Minh” 

 

26.  1943/QĐ-BTC 04/10/2019 Bộ Tài Chính Điều chuyển tài sản là thiết bị hạ tầng 

truyền thông sang UBND các tỉnh, 

thành phố 

 

 

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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