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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 09 tháng 12 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  28/CT-TTg 29/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường công tác tiêm chủng  

2.  29/CT-TTg 02/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh than và cung cấp than cho sản xuất 

điện 

 

3.  31/CT-TTg 04/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống 

cho học sinh, sinh viên 

 

4.  110/NQ-CP 02/12/2019 Chính phủ Ban hành Danh mục các quy hoạch được 

tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 

Luật Quy hoạch 

 

5.  1704/QĐ-TTg 29/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 

Sao y 

số 

846/SY-

UBND 

ngày 

04.12.19 

6.  1743/QĐ-TTg 03/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng 

thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

7.  1742/QĐ-TTg 03/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao 

thông Quốc gia. 

 

8.  1737/QĐ-TTg 03/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban 

Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh 

đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban 

 

9.  1740/QĐ-TTg 03/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thay đổi thành viên Hội đồng quy hoạch 

quốc gia 

 

10.  1745/QĐ-TTg 04/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt 

bệnh Lao 

 

11.  1746/QĐ-TTg 04/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 

về quản lý rác thải nhựa đại dương đến 

năm 2030 

 

12.  1748/QĐ-TTg 04/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài 

nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 
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13.  1747/QĐ-TTg 04/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục 

tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-

2020 

 

14.  08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Bộ Xây dựng Quy định về giám sát, quản lý chất lượng 

các công trình được đầu tư xây dựng theo 

hình thức đối tác công tư 

 

15.  47/2019/TT-

BGTVT 

28/11/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2015/TT-BGTVT ngày 

31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải Hướng dẫn thi hành một số điều 

của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện 

Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

 

16.  07/2019/TT-BTP 25/11/2019 Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất. 

 

17.  21/2019/TT - 

BGDĐT 

29/11/2019 Bộ Giáo dục 

- Đào tạo 

Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp 

trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp 

trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao 

đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại 

học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục 

quốc dân 

 

18.  79/2019/TT-BTC 03/12/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Ban 

quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công 

 

19.  23/2019/TT-

BNNPTNT 

30/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Hướng dẫn một số diều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi 

 

20.  22/2019/TT/BNN

PTNT 

30/11/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn một 

số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý 

giống và sản phẩm giống vật nuôi 

 

21.  30/2019/TT-BYT 03/12/2019 Bộ Y Tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 34/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, 

sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và 

sơ sinh. 

 

22.  31/2019/TT-BYT 05/12/2019 Bộ Y Tế Quy định yêu cầu đối với sản phẩm sữa 

tươi sử dụng trong chương trình Sữa học 

đường 

 

23.  02/2019/TT-BDT 05/12/2019 Ủy ban Dân 

tộc 

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban 

hành 

 

24.  1055/QĐ-BNV 02/12/2019 Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp huyện 

 

25.  1054/QĐ-BNV 02/12/2019 Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp sở 

 

26.  3499/QĐ-TCHQ 29/11/2019 Tổng cục Hải 

quan  

Bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh 

đạo 
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27.  1133/QĐ-ĐCKS 03/12/2019 Tổng cục Địa 

chất và 

Khoáng sản 

Việt Nam  

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai 

thác khoáng sản (nước khoáng) đối với 

Công ty cổ phần Nước khoáng Quy Nhơn 

 

28.  2092/QĐ-BTTTT 03/12/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra của 

Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 

 

29.  2503/QĐ-BTC 29/11/2019 Bộ Tài Chính Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 

năm 2020 

 

30.  2507/QĐ-BTC 04/12/2019 Bộ Tài Chính Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc 

sở hữu nhà nước của Ngân hàng Chính sách 

xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

31.  3018/QĐ-BTP 02/12/2019 Bộ Tư pháp Phê duyệt Danh sách trợ giúp viên pháp 

lý đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III 

lên hạng II (có danh sách kèm theo). 

 

32.  3579/QĐ-BCT 04/12/2019 Bộ Công 

Thương 

Bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Quản 

lý thị trường tỉnh Bình Định (ông Trần 

Đức Tiến) 

 

33.  154/KH-CCB-

BCA 

20/11/2019 Bộ Công an Tổng kết Chương trình phối hợp số 

04/CTr-BCA-HCCBVN ngày 18/4/2014 

của Bộ Công an và Trung ương Hội cựu 

chiến binh Việt Nam giai đoạn 2014-2020 

về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật 

tự của đất nước trong tình hình hiện nay 

 

 

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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