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STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  33/2020/NĐ-CP 17/03/2020 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định  số 62/2015/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thi hành án 

dân sự 

 

2.  34/2020/NĐ-CP 17/03/2020 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 

tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình 

Việt Nam 

 

3.  09/2020/QĐ-TTg 18/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Quy chế Ứng phó 

sự cố chất thải 

 

4.  10/2020/QĐ-

TTg 

18/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

5.  393/QĐ-TTg 18/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định  Phê duyệt điều chỉnh Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã 

hội TP Đà Nẵng đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030. 

 

6.  94/TB-VPCP 13/3/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng 

Vương Đình Huệ tại Phiên họp lần thứ 

sáu của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ 

chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa 

quốc gia và tạo thuận lợi thương mại 

 

7.  98/TB-VPCP 14/3/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Thông báo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch COVID-19 

Sao y số 

173/SY-

UBND 

ngày 

17/3/2020 

8.  03/CT-BTC 19/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Chi thị về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 94/2019/QH14 ngày 

26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ 
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thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền 

chậm nộp đối với người nộp thuế 

không còn khả năng nộp NSNN 

9.  14/2020/TT-BTC 18/03/2020 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 

27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ 

trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại 

Sở giao dịch chứng khoán và Trung 

tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 

 

10.  904/QĐ-BYT 16/03/2020 Bộ Y tế 

 

Ban hành "Sổ tay hướng dẫn tổ chức 

thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

COVID-19" 

 

11.  823/QĐ-BNN-

CN 

16/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn 

nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

12.  990/QĐ-BNN-TT 20/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị 

thuộc Bộ phối hợp với Cục Trồng trọt 

kiểm tra sản xuất, phòng chống, khắc 

phục thiên tai trong lĩnh vực trồng trọt 

theo lĩnh vực và địa bàn 

 

13.  03/2020/TT-

BNNPTNT 

02/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về sản phẩm xử lý môi trường nuôi 

trồng thủy sản 

 

14.  04/2020/TT-

BNNPTNT 

09/03/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu 

sản xuất thức ăn thủy sản 

 

15.  490/QĐ-BTP 13/03/2020 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Thừa phát lại. 

 

16.  402/QĐ-

BKHĐT 

13/03/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu 

thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

17.  383/QĐ-BGTVT 13/03/2020 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Đính chính Thông tư 05/2020/TT-

BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 

tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm 

tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo 
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vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu 

thuộc đối tượng của Nghị định số 

116/2017/NĐ-CP 

18.  915/QĐ-BCT 19/03/2020 Bộ Công 

Thương 

 

Quyết định bổ sung danh mục máy 

móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong 

nước đã sản xuất được 

 

19.  29/2019/TT-

BKHCN 

27/12/2019 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành. 

 

20.  363/QĐ-BTTTT 18/03/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phân công công việc giữa Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng 

 

 

21.  756/QĐ-BGDĐT 18/03/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo 

khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông 

 

22.  04/2020/TT-

BGDĐT 

18/03/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư Quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 

06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 

quy định về hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

 

23.  05/2020/TT-

BGDĐT 

18/03/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư Ban hành Chương trình giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong 

trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư 

phạm và cơ sở giáo dục đại học 

 

24.  06/2020/TT-

BGDĐT 

19/03/2020 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội 

đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội 

đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo 

Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 

28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

25.  825/BNG-CNV 10/3/2020 Bộ Ngoại 

giao 

Đính chính Quyết định số 06/2020/QĐ-

TTg 

 

26.  1644/NQ-

UBKHCNMT14 

20/02/2020 Ủy ban 

Khoa học, 

CN và Môi 

trường 

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát 

việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

thú y 

 

 

27.  300/TCKTTV-

QLDB 

12/3/2020 Tổng cục 

Khí tượng 

thủy văn 

Báo cáo phương án đảm bảo hoạt động 

thông suất của Hệ thống dự báo, cảnh 

báo KTTV quốc gia trong điều kiện 

dịch bệnh Covid-19 

 

28.  45/BTNN-NV1 04/3/2020 Cục Bồi 

thường 

Nhà nước 

Thực hiện công tác bồi thường nhà 

nước năm 2020 
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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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