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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 28  tháng 10 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  1457/QĐ-TTg 

 

25/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Phê duyệt Đề án: “Rà soát và hoàn thiện 

các chính sách về di dân, tái định cư dự 

án thủy lợi, thủy điện” 

 

2.  12/CT-BCT 21/10/2019 Bộ Công 

Thương 

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 

đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối 

năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh 

Tý 2020 

 

3.  8008/CT-BNN-

TCTL 

25/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tăng cường thực hiện các giải pháp 

thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 

2019 - 2020 

 

4.  09/2019/TT-

BKHĐT 

29/07/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều 

khoản của các Thông tư liên quan đến chế 

độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

5.  70/2019/TT-BTC 21/10/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và 

tài chính xã 

 

6.  17/2019/TT-

BTNMT 

30/09/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật 

thành lập mô hình số độ cao bằng công 

nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định 

 

7.  39/2019/TT-

BGTVT 

15/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định trách nhiệm của chủ phương 

tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, 

đảm nhiệm chức danh thuyền viên và 

định biên an toàn tối thiểu trên phương 

tiện thủy nội địa 

 

8.  40/2019/TT-

BGTVT 

15/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
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thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa 

9.  11/2019/TT-

BNNPTNT 

22/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 26/2016/TT-

BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật thủy sản 

 

10.  11/2019/TT-

BTTTT 

22/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 

02/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định hoạt động của 

điểm Bưu điện - Văn hóa xã 

 

11.  766/QĐ-UBDT 21/10/2019 Ủy ban Dân 

tộc 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy 

ban Dân tộc 

Sao y 

số 

761/SY-

UBND 

ngày 

24.10.19 

12.  4006/QĐ-BNN-

TCCB 

22/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, thành 

viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chất 

lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản trong lĩnh vực nông nghiệp 

 

13.  858/QĐ-BXD 22/10/2019 Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết 

định số 991/QĐ-BXD ngày 25/9/2017 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định 

chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của Cục Quản lý Nhà và thị 

trường bất động sản 

 

14.  1998/QĐ-

BGTVT 

21/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 2 

tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Dự án 

đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Hoài 

Nhơn - Quy Nhơn trên tuyến Bắc - Nam 

phía Đông dự kiến trong kế hoạch  đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

 

15.  2002/QĐ-

BGTVT 

21/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 85 

tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao 

tốc đoạn Quy Nhơn - Tuy Hòa và Dự án 

đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn 

Tuy Hòa - Vân Phong trên tuyến cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông dự kiến trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 
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16.  2707/QĐ-

BTNMT 

25/10/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Ủy quyền ký quyết định cho phép đưa 

nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học 

tập, nghiên cứu không vì mục đích 

thương mại 

 

17.  08/VBHN-

BTNMT 
25/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường chiến 

lược,đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường 

 

18.  09/VBHN-

BTNMT 
25/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Về quản lý chất thải và phế liệu  

19.  10/VBHN-

BTNMT 
25/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường 

 

20.  11/VBHN-

BTNMT 
25/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi 

trường, đánh giá môi trường chiến 

lược,đánh giá tác động môi trường và kế 

hoạch bảo vệ môi trường 

 

 

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. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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