
    
 

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 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  28/NQ-CP 10/03/2020 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 02 năm 2020 

 

2.  30/NQ-CP 12/03/2020 Chính phủ Nghị quyết ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao 

hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và 

phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 

 

3.  12/CT-TTg 09/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng 

chống, dịch bệnh gia súc, gia cầm 

 

4.  13/CT-TTg 11/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh 

phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới 

Sao y số 

166/SY-
UBND 

ngày 

12/3/2020 

5.  351/QĐ-TTg 06/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt Nam và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam. 

 

6.  359/QĐ-TTg 10/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc 

gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN 

Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam. 

 

7.  358/QĐ-TTg 10/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định Phê duyệt Đề án bảo đảm 

trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt 

điểm lối đi tự mở qua đường sắt. 

 

8.  357/QĐ-TTg 10/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 

tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn 

 

9.  366/QĐ-TTg 11/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 
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10.  371/QĐ-TTg 12/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Tặng Kỷ niệm chương 

“Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, 

đày” cho 17 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định. 

 

11.  120/QĐ-VPCP 12/03/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Quyết định về việc tặng B ng khen của 

BTCN về thành tích xây dựng Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia 

Sao y số 

02/SY-

VPUBND 
ngày 

12/3/2020 

12.  313/QĐ-BTC 13/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Về phạm vi quản lý dự trữ quốc gia 

theo địa bàn các tỉnh, thành phố  trực 

thuộc Trung ương của các Cục Dự trữ 

Nhà nước khu vực  trực thuộc Tổng 

cục Dự trữ Nhà nước 

 

13.  315/QĐ-BTC 13/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ 

Nhà nước khu vực trực thuộc Tổng cục 

Dự trữ Nhà nước 

 

14.  316/QĐ-BTC 10/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Ban hành Danh mục các Chi cục Dự 

trữ Nhà nước thuộc các Cục Dự trữ 

Nhà nước khu vực 

 

15.  93/2019/TT-BTC 31/12/2019 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi bổ sung một số điều cúa Thông 

tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 

12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy 

định hệ thống mục lục ngân sách nhà 

nước 

 

16.  10/2020/TT-BTC 20/02/2020 Bộ Tài 

chính 

Thông tư quy định quyết toán dự án 

hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước 

 

17.  12/2020/TT-BTC 03/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung mục II phần A Biểu 

mức thu phí ban hành kèm theo Thông 

tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy phép hoạt động điện lực 

 

18.  13/2020/TT-BTC 06/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 

tháng 01 năm 2015 quy định về kiểm 

tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải 

quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu 

trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

 

19.  2404/BTC-HCSN 04/3/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng 

và thanh quyết toán kinh phí triển khai 

Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về 

dân tộc, tôn giáo 

 

20.  1788/CT-BNN-

TCLN 

10/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trong 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho 

thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng 

hộ 
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21.  778/QĐ-BNN-TT 12/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Đính chính thời gian có hiệu lực thi 

hành của Thông tư số 26/2019/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm 

định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu 

nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà 

nước về chất lượng giống cây trồng 

nhập khẩu 

 

22.  446/QĐ-BTP 05/03/2020 Bộ Tư 

pháp 

V/v phân công công tác của Bộ trưởng 

và các Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 

 

23.  03/CT-BGTVT 12/03/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Chỉ thị Tăng cường thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát tải trọng xe 

 

 

24.  338/QĐ-BGTVT 06/03/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo 

Bộ 

 

 

25.  355/QĐ-BGTVT 10/03/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 

đường bộ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

 

26.  06/2020/TT-

BGTVT 

09/03/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT 

ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

nội dung, chương trình đào tạo thuyền 

viên, người lái phương tiện thủy nội địa  

 

27.  329/QĐ-BXD 10/03/2020 Bộ Xây 

dựng 

 

Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản 

QPPL và theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật năm 2020 của Bộ Xây dựng 

 

28.  274/QĐ-

LĐTBXH 

12/03/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Về việc tổ chức xếp hạng địa phương 

về thực hiện quyền trẻ em 

 

 

29.  2020/QĐ-

LĐTBXH 

12/03/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

phạm vi chức năng QLNN của Bộ 

LĐTBXH 

 

30.  296/QĐ-BTTTT 05/03/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

V/v sửa đổi một số điều tại Quyết định 

số 2250/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 12 

năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc phê duyệt 

Danh sách thành viên và lãnh đạo các 

nhóm của Tổ công tác giúp việc Ủy 

ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

 

31.  05/2020/TT-

BTTTT 

05/03/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Quy định giá cước kết nối cuộc gọi 

thoại giữa hai mạng viễn thông di động 

mặt đất toàn quốc và giữa mạng viễn 

thông cố định mặt đất nội hạt với mạng 

viễn thông di động mặt đất toàn quốc 
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32.  736/QĐ-BGDĐT 13/03/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 

Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 

16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung 

kế hoạch thời gian năm học đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên áp dụng từ 

năm học 2017-2018 

 

33.  264/QĐ-KTNN 05/03/2020 Kiểm toán 

Nhà nước 

 

Kiểm toán chuyên đề chương trình hỗ 

trợ thực hiện hai chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 

2020 tại 18 tỉnh (chương trình PforR) 

 

34.  378/QĐ-BHXH 11/03/2020 Bảo hiểm 

xã hội  

Việt Nam 

Ban hành quy trình tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

35.  576/CB-ADCP 05/3/2020 Cục Tần 

số vô 

tuyến điện, 

BộTT&TT 

Phối hợp cấp giấy phép sử dụng tần số 

và thiết bị vô tuyến điện 

 

36.  165/QĐ-

BCĐ138-CP 

10/03/2020 Ban Chỉ 

đạo phòng, 

chống tội 

phạm của 

Chính phủ 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của 

Chính phủ 

 

 

37.  169/QĐ-

BCĐCCHC 

11/03/2020 Ban chỉ 

đạo cải 

cách hành 

chính của 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 

2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành 

chính của Chính phủ 

 

 

38.  758/KH-ĐCT 28/02/2020 Đoàn Chủ 

tịch Hội 

Liên hiệp 

Phụ nữ 

Việt Nam 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ 

nữ tham gia giải quyết một số vấn đề 

xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 

2017 - 2027” năm 2020 

 

 

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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