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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 11 tháng 11 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  95/NQ-CP 01/11/2019 Chính phủ Về Báo cáo của Chính phủ về cơ chế 

quản lý tài chính và thu nhập gắn với 

đặc thù của các cơ quan quản lý hành 

chính nhà nước 

 

2.  80/2019/NĐ-CP 01/11/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh 

doanh bảo hiểm; Nghị định số 

98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực kinh doanh 

bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của 

Chính phủ 

 

3.  1505/QĐ-TTg 01/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay thế thành viên Tổ công tác của Thủ 

tướng 

 

4.  1509/QĐ-TTg 04/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh Quyết định số 1256/QĐ-TTg 

ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai 

đoạn 2016 - 2020 

 

5.  1552/QĐ-TTg 08/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về mức đài thọ của Chính phủ Việt 

Nam cho đại biểu tham dự các Hội 

nghị cấp Bộ trưởng trong Năm Chủ 

tịch ASEAN 2020 

 

6.  1551/QĐ-TTg 08/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về mức đài thọ của Chính phủ Việt 

Nam cho đại biểu tham dự các Hội 

nghị Quan chức Cao cấp và các cuộc 

họp liên quan trong khuôn khổ Năm 

Chủ tịch ASEAN 2020 

 

7.  1550/QĐ-TTg 08/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về mức đài thọ của Chính phủ Việt Nam 

cho đại biểu tham dự các Hội nghị cấp 

cao ASEAN 2020 
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8.  1553/QĐ-TTg 08/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều 

tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để 

cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi 

cao, vùng khan hiếm nước 

 

9.  8256/CT-BNN-

TY 

01/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 

 

10.  12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng 

 

11.  16/2019/TT-

BLĐTBXH 

05/11/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

30/3/2015 quy định về thanh tra viên, 

công chức thanh tra chuyên ngành và 

cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH 

 

12.  05/2019/TT-BTP 01/11/2019 Bộ Tư pháp Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ tư pháp ban hành, 

liên tịch ban hành. 

 

13.  14/2019/TT-BNN 30/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Ban hành định mức kinh tế - k  thuật về 

dự báo nguồn nước và xây dựng kế 

hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo 

chất lượng nước trong công trình thủy 

lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn. 

 

14.  15/2019/TT-

BNNPTNT 

30/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Ban hành Thông tư hướng dẫn một số 

nội dung quản lý đầu tư công trình 

lâm sinh 

 

15.  16/2019/TT-

BNNPTNT 

01/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Hướng dẫn một số điều Nghị định 

109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của 

Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ 

 

16.  12/2019/TT-

BTTTT 

05/11/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý, 

vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm 

an toàn thông tin trên mạng truyền số 

liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

 

17.  76/2019/TT-BTC 08/11/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán tài sản hạ tầng giao 

thông, thủy lợi 

 

18.  17/2019/TT-

BLĐTBXH 

08/11/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, 

chi phí phân công trong giá, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước do doanh nghiệp 

thực hiệp 

 

19.  43/2019/TT-

BGTVT 

07/11/2019 Bộ Giao 

thông Vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
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quy định điều kiện thuyền viên nước 

ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam 

20.  44/TT-BGTVT 07/11/2019 Bộ Giao 

thông Vận tải 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao 

thông vận tải. 

 

21.  8130/QĐ-BCA-

C03 

24/10/2019 Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

1926/QĐ-BCA-C41 ngày 07/6/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 1970/QĐ-BCA-C41 

ngày 02/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công 

an về thành lập Ban Chỉ đạo 389 Bộ 

Công an 

 

22.  827/QĐ-UBDT 31/10/2019 Ủy ban Dân 

tộc 

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh 

đạo Ủy ban Dân tộc 

 

23.  5215/QĐ-BYT 04/11/2019 Bộ Y Tế Phê duyệt Kế hoạch năm 2019 triển khai 

đề án Biển Việt Nam đến năm 2020 

 

24.  3195/QĐ-BCT 24/10/2019 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Điều phối chương trình mục tiêu cấp 

điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai 

đoạn 2016-2020 

 

25.  3138/QĐ-

BKHCN 

28/10/2019 Bộ Khoa 

Học và CN 

Đính chính tên gọi chung của UBND, 

Thành phố trực thuộc Trung ương tại 

khoản 4 Điều 1 Thông tư 07/2017/TT-

BKHCN ngày 26/7/2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 

quy định về đo lường đối với phương 

tiện đo nhóm 2 

 

26.  2115/QĐ-BTC 06/11/2019 Bộ Tài Chính Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định về Bộ Giao thông vận tải 

quản lý (QĐ 2115-29/10/19) 

 

27.  4259/QĐ-BNN-

TCTS 

07/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNN 

Phân bổ 300 thiết bị đầu cuối kết nối vệ 

tinh lắp đặt trên tàu cá (thiết bị 

MOVIMAR) cho tỉnh Bình Định 

 

 

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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