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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 16 tháng 12 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  32/CT-TTg 10/12/2019 Chính phủ Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản và các văn bản quy định chi tiết thi 

hành Luật. 

 

2.  116/NQ-CP 06/12/2019 Chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 

82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản 

lý, sử dụng đất đai tại đô thị. 

 

3.  117/NQ-CP 09/12/2019 Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 

năm 2019. 

 

4.  1707/QĐ-TTg 02/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn 

ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-

2020; giao, điều chỉnh nội bộ kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 

2019 (đợt 5). 

Sao y 

số 

864/SY-

UBND 

ngày 

12.12.19 

5.  1706/QĐ-TTg 29/11/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà 

nước năm 2020. 

Sao y 

số 

865/SY-

UBND 

ngày 

12.12.19 

6.  1797/QĐ-TTg 12/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Huy động người Việt 

Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, 

tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh 

phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, 

giai đoạn 2020 - 2024”. 

 

7.  280/QĐ-

HĐQHQG 

13/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quy hoạch quốc gia 

 

8.  9155/CT-BNN-

TCLN 

06/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 

2020. 

 

9.  17/2019/TT-

BTTTT 

10/12/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 

05/11/2012 quy định việc tổ chức và đảm 

bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành phòng, chống thiên tai. 
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10.  15/2019/TT-

BTTTT 

05/12/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ 

thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 

 

11.  16/2019/TT-

BTTTT 

05/12/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc 

áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số theo mô hình ký số trên 

thiết bị di động và ký số từ xa. 

 

12.  84/2019/TT-BTC 11/12/2019 Bộ Tài Chính Quy định nội dung, mức chi cho công 

tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi 

chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật phòng, 

chống mua bán người. 

 

13.  13/2019/TT-BNV 06/11/2019 Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, 

công chức cấp xã và người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố. 

 

14.  19/2019/TT-

BTNMT 

08/11/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về 

nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc 

gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000. 

 

15.  185/2019/TT-

BQP 

04/12/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ 

 

16.  4712/QĐ-BNN-

TT 

09/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 

2019 - 2020. 

 

17.  1037/QĐ-BNV 26/11/2019 Bộ Nội vụ Ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng. 

 

18.  3062/QĐ-BTP 11/12/2019 Bộ Tư pháp Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả 

thực hiện công tác bồi thường nhà nước. 

 

19.  4738/QĐ-

BGDĐT 

11/12/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Phê duyệt chủ trương cho phép thành lập 

Phân hiệu Trường Đại học FPT tại tỉnh 

Bình Định. 

 

20.  4751/QĐ-BNN-

TCLN 

11/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố thủ tục hành chính Thông tư số 

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 

25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về trồng rừng 

thay thế khi chuyển mục đích sử dụng 

rừng sang mục đích khác và Thông tư số 

15/2019/TT-BNNPTNT ngày 

30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn một số nội 

dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh. 

 



   3/3  
 

21.  02/QCPH-BNV-

BVHTTDL 

12/06/2019 Bộ Nội vụ + 

Bộ Văn hóa, 

TT&DL 

Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công 

tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng. 

 

 

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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