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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 04 tháng 11 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  94/NQ-CP 29/10/2019 Chính phủ Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 

 

2.  79/2019/NĐ-CP 26/10/2019 Chính phủ Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền sử dụng đất 

 

3.  32/2019/QĐ-TTg 29/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng 

hải Việt Nam 

 

4.  1469/QĐ-TTg 28/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm năm 2018 

 

5.  98/CT-BQP 26/10/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Tăng cường biện pháp nâng cao chất 

lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ trong tình hình mới 

 

6.  12/2019/TT-

BNNPTNT 

25/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp  

7.  13/2019/TT-

BNNPTNT 

25/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác 

 

8.  12/2019/TT-

BNNPTNT 

25/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp  

9.  73/2019/TT-BTC 30/10/2019 Bộ Tài Chính Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm 

báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai 

đoạn 2019 - 2021 

 

10.  18/2019/TT-

BTNMT 

31/10/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ 

số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước về 

điều tra, thu thập thông tin xây dựng, 

điều chỉnh khung giá các loại đất 

 

11.  42/2019/TT-

BGTVT 

30/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Quy định tiêu chí, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, nghiệm thu chất lượng dịch 
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vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn 

hàng hải 

12.  41/2019/TT-

BGTVT 

30/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 

28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định về các biểu mẫu 

giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, 

phương tiện thủy nội địa và sản phẩm 

công nghiệp sử dụng cho phương tiện 

thủy nội địa. 

 

13.  3222/QĐ-BCT 25/10/2019 Bộ Công 

Thương 

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được 

 

14.  778/QĐ-UBDT 23/10/2019 Ủy ban Dân 

tộc 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến 

thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, 

viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối 

tượng 4 giai đoạn 2018 - 2025 theo 

Quyết định số 771/QĐ-TTg  ngày 

26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

(Chuyên đề giảng dạy) 

 

15.  879/QĐ-BXD 25/10/2019 Bộ Xây dựng Công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu 

chí đô thị loại IV 

 

16.  658/QĐ-TCDT 24/10/2019 Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước  

Xuất cấp gạo cho tỉnh Bình Định để hỗ 

trợ cho hộ gia đình có đất lúa không sản 

xuất do hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè 

Thu năm 2019 

 

17.  3084/QĐ-TCHQ 22/10/2019 Tổng cục Hải 

quan  

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp 

phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với 

Doanh nghiệp tư nhân Lâm Hải 

 

18.  2736/QĐ-

BTNMT 

29/10/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

 

19.  3976/QĐ-

BGDĐT 

28/10/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Phê duyệt danh mục các trường Trung 

học cơ sở được đầu tư xây dựng năm 

2020 từ nguồn vốn của Dự án Giáo dục 

trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất 

giai đoạn 2 

 

20.  4094/QĐ-BNN-

QLDN 

29/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định 

Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới 

công ty nông, lâm nghiệp 

 

21.  3077/QĐ-

BKHCN 

23/10/2019 Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ quy 

định tại các văn bản QPPL do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành hoặc tham 

mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 
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22.  2782/QĐ-

BTNMT 

31/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo 

vệ môi trường của các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

23.  2064/QĐ-BTC 31/10/2019 Bộ Tài Chính Điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí 

trước bạ đối với ô tô, xe máy 

 

24.  4901/QĐ-BQP 30/10/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện 

Phù Cát/Bộ CHQS tỉnh Bình Định/QK5 

 

25.  4902/QĐ-BQP 30/10/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Quyết định về việc phê duyệt dự án và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư 

xây dựng doanh trại Ban CHQS huyện 

Phù Cát/BCHQS tỉnh Bình Định/QK5 

 

 

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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