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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 18 tháng 11 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  1545/CĐ-TTg 15/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về sự cố tàu bay quốc tịch Việt Nam bị 

móp mũi che ra - đa ngày 16/10/2019 và 

rủi ro, đe dọa của vật thể bay chưa xác 

định đối với hàng không dân dụng 

 

2.  99/NQ-CP 13/11/2019 Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 

10 năm 2019 

 

3.  98/NQ-CP 12/11/2019 Chính phủ Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định 

về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới 

 

4.  82/2019/NĐ-CP 12/11/2019 Chính phủ Quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển 

đã qua sử dụng. 

 

5.  81/2019/NĐ-CP 11/11/2019 Chính phủ Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy 

diệt hàng loạt 

 

6.  83/2019/NĐ-CP 12/11/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính phủ quy định về 

thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 

thiên tai 

 

7.  84/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Chính phủ Quy định về quản lý phân bón  

8.  87/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 116/2013/NĐ-CP ngày 

04/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống rửa tiền 

 

9.  88/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng 

 

10.  86/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Chính phủ Quy định mức vốn pháp định của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài 

 

11.  1504/QĐ-TTg 01/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung 

hạn vốn ngân sách trung trong (gồm vốn 

trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-

2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 

2019 (đợt 4) 

Sao y 

805/SY-

UBND 

ngày 

15.11.19 
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12.  209/QĐ-

UBQGCPĐT 

13/11/2019 Văn phòng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế 

hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 

Chính phủ điện tử 

 

13.  1616/QĐ-TTg 13/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 

lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người 

khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 

2021 tại Việt Nam. 

 

14.  1614/QĐ-TTg 13/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Quyết định phân công nhiệm 

vụ các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo 

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã. 

 

15.  1600/QĐ-TTg 12/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho bà Đinh Thị Hòa, Giáo viên 

Trường Tiểu học Mỹ An, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

16.  33/2019/QĐ-TTg 14/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo 

giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ 

trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 

số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) 

 

17.  1640/QĐ-TTg 15/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải 

cách hành chính của Chính phủ 

 

18.  1624/QĐ-TTg 14/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện 

Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm 

nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm 

sản (VPA/FLEGT) 

 

19.  18/2019/TT-

BLĐTBXH 

08/11/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Hướng dẫn thực hiện tiền lương, hỗ trợ 

tập huấn, thi đấu, báo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm 

đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với 

huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

trong thời gian tập trung tập huấn thi đấu 

 

20.  20/2019/TT-BCT 30/10/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành 

pháp luật trong hoạt động công vụ của 

lực lượng Quản lý thị trường 

 

21.  22/2019/TT-BCT 12/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định về việc tạm ngừng kinh 

doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm 

nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất 

sang Hoa Kỳ 

 

22.  11/2019/TT-

BVHTTDL 

11/11/2019 Bộ Văn hoá, 

TT&DL 

Quy định về điều kiện để cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu được tổ chức thực hiện các 

chương trình bồi dưỡng viên chức ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch 

 

23.  17/2019/TT- 15/11/2019 Bộ Nông Ban hành Danh mục loài cây trồng chính  
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BNNPTNT nghiệp và 

PTNT 

24.  07/2019/TT-BXD 07/11/2019 Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy 

định tại Thông tư số 03/2016/TT-

BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng 

 

25.  06/2019/TT-BXD 31/10/2019 Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng 

nhà chung cư 

 

26.  25/2019/TT-BCT 14/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực 

hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN 

 

27.  77/2019/TT-BTC 15/11/2019 Bộ Tài Chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành kế toán, 

thuế, hải quan, dự trữ 

 

28.  23/2019/TT-BCT 13/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định việc không áp dụng hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ 

từ các nước ASEAN 

 

29.  18/2019/TT-

BNNPTNT 

15/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Quy định việc cung cấp thông tin, cập 

nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về trồng trọt 

 

30.  5130/QĐ-BQOP 06/11/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Phê duyệt phương án ký thuật, dự toán 

thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu 

vực 4 phường Nhơn bình thành phố 

Quy Nhơn 

 

31.  2908/QĐ-

BTNMT 

13/11/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt và công bố kết quả thống kê 

diện tích đất đai năm 2018 

 

32.  2862/QĐ-BTP 13/11/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công 

tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành 

án dân sự, thi hành án hành chính giai 

đoạn 2020 - 2022. 

 

33.  3263/QĐ-

BKHCN 

06/11/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, 

vinh danh "Doanh nghiệp Khoa học 

công nghệ tiêu biểu" 

 

34.  2079/QĐ-

BGTVT 

04/11/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của công trình nạo vét duy tu 

luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019 

 

35.  2869/QĐ-

BTNMT 

11/11/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Ủy quyền cho Tổng Cục trưởng Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản 

 

36.  4204/BC-

UBĐN14 

08/11/2019 Ủy ban 

thường vụ 

Quốc hội 14 

Giám sát chuyên đề "Thực hiện chính 

sách, pháp luật trong công tác quản lý 

người nước ngoài ở Việt Nam" 
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37.  77/TTR-BTNMT 31/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt đề án tăng cường năng lực và 

hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục 

vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, 

hải đảo đến năm 2030 

 

38.  4182/TL-BTP 24/10/2019 Bộ Tư pháp Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu 

kiến thức pháp luật trong các trường 

trung học phổ thông, trung tâm giáo dục 

thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

 

 

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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