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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 02 tháng 12 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 

 
 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  108/NQ-CP 26/11/2019 Chính phủ Ban hành  Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 45-

NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính 

trị về xây dựng và phát triển thành phố 

Hải Phòng 

 

2.  93/2019/NĐ-CP 25/11/2019 Chính phủ Về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ 

từ thiện 

Sao y 

số 

835/SY-

UBND 

ngày 

29.11.19 

3.  1679/QĐ-TTg 22/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược dân số Việt Nam 

đến năm 2030 

 

4.  1694/QĐ-TTg 26/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Cử thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và 

Phát triển doanh nghiệp 

 

5.  29/2019/TT-BCT 15/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu 

giá chi phí tránh được và ban hành Hợp 

đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy 

thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư số 

06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương 

 

6.  06/2019/TT-BTP 21/11/2019 Bộ Tư pháp Quy định Chế độ báo cáo thống kê thi 

hành án dân sự, theo dõi thi hành án 

hành chính. 

 

7.  9/2019/TT-

BKHCN 

30/09/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn đồ chơi trẻ em. 

 

8.  19/2019/TT - 

BGDĐT 

12/11/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo viên trung tâm giáo dục 

thường xuyên 
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9.  80/2019/TT-BTC 26/11/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý 

thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu theo nghị định số 

14/2018/NĐ-Cp ngày 23/01/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết về hoạt 

động thương mại biên giới 

 

10.  81/2019/TT-BTC 26/11/2019 Bộ Tài Chính Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động 

nghiệp vụ Hải Quan 

 

11.  33/2019/TT-BCT 22/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định hệ thống tiêu chí của Chương 

trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 

 

12.  32/2019/TT-BCT 21/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử 

dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và 

bảo quản tiền chất thuốc nổ 

 

13.  13/2019/TT-

BTTTT 

22/11/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, 

tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

14.  15/2019/TT-BNV 27/11/2019 Bộ Nội vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành 

 

15.  14/2019/TT-

BTTTT 

22/11/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tương thích điện từ đối với thiết bị 

thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải” 

 

16.  20/2019/TT-

BNNPTNT 

22/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt Thông tư Quy định việc cập 

nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu 

quốc gia về chăn nuôi 

 

17.  19/2019/TT-

BNNPTNT 

15/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng 

phụ phẩm cây trồng 

 

18.  21/2019/TT-

BNNPTNT 

28/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về thức ăn chăn nuôi 

 

19.  715/QĐ-TCDT 15/11/2019 Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước  

Gia hạn thời gian xuất gạo cho tỉnh Bình 

Định để hỗ trợ hộ gia đình có đất luá 

không sản xuất do hạn hán, xâm nhập mặn 

vụ Hè Thu năm 2019 

 

20.  2452/QĐ-BTC 25/11/2019 Bộ Tài Chính Giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở làm 

việc đối với 02 cơ sở nhà, đất của các đơn 

vị thuộc Kho bạc Nhà nước Bình Định 

 

21.  2058/QĐ-BHXH 26/11/2019 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Sửa đổi, bổ sung quy định trang phục của 

người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

tại Khoản 1, Điều 1 quyết định số 
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885/QĐ-BHXh ngày 12/7/2019 của tổng 

Giám đốc bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

22.  2036/QĐ-BTTTT 25/11/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn 

thông tin 

 

23.  4551/QĐ-BNN-

XD 

22/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt các Quy trình nội bộ, giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư xây 

dựng công trình thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

24.  1831/QĐ-

BKHĐT 

26/11/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành 

lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

 

 

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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