
    
 

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 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  22/NQ-CP 01/03/2020 Chính phủ Về ổn định dân di cư tự do và quản lý, 

sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trường 

 

2.  26/NQ-CP 05/03/2020 Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 

tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 

tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XII về Chiến lược phát triển bền 

vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

3.  27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định việc 

sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học công nghệ và Nghị định số 

87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 

2014 của Chính phủ quy định về thu hút 

cá nhân hoạt động khoa học và công 

nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và 

chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 

động khoa học và công nghệ tại Việt 

Nam 

 

4.  28/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Chính phủ Nghị định Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo 

hiểm xã hội, đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

 

5.  29/2020/NĐ-CP 03/03/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 

26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 

2017 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Ngoại giao 

 

6.  30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định về công tác văn thư  

7.  31/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của 

Chính phủ về quản lý, bảo quản tang vật, 
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phương tiện vi phạm hành chính bị tạm 

giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính 

8.  32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 

9.  11/CT-TTg 

 

04/03/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội 

ứng phó với dịch Covid-19 

 

10.  314/QĐ-TTg 28/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Quyết định của TTgCP phê 

duyệt Đề án "Nâng cao năng lực 

nghiên cứu về dân số và phát triển đến 

năm 2030". 

 

11.  135/QĐ-TTg 20/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao 

hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứng dụng công nghệ thông tin 

 

12.  316/QĐ-TTg 01/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận 

hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm 

về phòng vệ thương mại” 

 

13.  318/QĐ-TTg 01/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định công nhận thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2018. 

 

14.  325/QĐ-TTg 03/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Danh sách thành 

viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công 

dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến 

quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 

(Ban Chỉ đạo 896) 

 

15.  335/QĐ-TTg 03/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ 

 

16.  336/QĐ-TTg 04/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cảng hàng không, sân bay toàn quốc 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

 

17.  337/QĐ-TTg 04/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia 

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm. 

 

18.  08/2020/QĐ-TTg 05/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển 

các dự án điện sinh khối tại Việt Nam 

 

19.  66/TB-VPCP 28/02/2020 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 

Sao y số 

139/SY-
UBND 

ngày 
03/3/2020 
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20.  987/BYT-DP 28/02/2020 Bộ Y tế 

 

Công văn về việc thực hiện áp dụng tờ 

khai y tế đối với COVID-19 

Sao y số 

145/SY-
UBND 

ngày 

05/3/2020 

21.  281/QĐ-BTC 02/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Quyết định về việc công bố Kế hoạch 

giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà 

nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 

 

22.  08/2020/TT-BTC 18/02/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền 

quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

23.  09/2020/TT-BTC 18/02/2020 Bộ Tài 

chính 

Thông tư quy định khung giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 

 

24.  362/QĐ-BTP 28/02/2020 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Kế hoạch năm 2020 của Bộ 

Tư pháp thực hiện Đề án "Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân về nội 

dung của Công ước chống tra tấn và 

pháp luật Việt Nam về phòng, chống 

tra tấn". 

 

25.  01/2020/TT-BTP 03/03/2020 Bộ Tư 

pháp 

V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 

2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ 

sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký và chứng 

thực hợp đồng, giao dịch. 

 

26.  05/2020/TT-

BGTVT 

26/02/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT 

ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về việc 

kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập 

khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 

116/2017/NĐ-CP 

 

27.  233/QĐ-BKHĐT 19/02/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Công bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu 

thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

28.  279/QĐ-BKHĐT 28/02/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-BKHĐT 

ngày 18/02/2019 của Bộ trưởng Bộ 

KHĐT v/v phân công công tác của Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng 

 

29.  235/QĐ-LĐTBXH 05/03/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thao 

thể dục, thể thao và Hội thao giáo dục 

quốc phòng và an ninh các cơ sở 

GDNN toàn quốc năm 2020 

 

30.  486/QĐ-BTNMT 26/02/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phân công công tác đối với Bộ trưởng 

và các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
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31.  1504/VP-CCHC 04/3/2020 Văn phòng 

Bộ Quốc 

phòng 

Công văn v/v thông báo Quyết định 

công bố Bộ thủ tục hành chính hiện 

hành thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Quốc phòng 

 

 

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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