
     
 

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 20 tháng 01 năm 2020 

 

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

Nhận từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  121/NQ-CP 

 

31/12/2019 

 

Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ với 

địa phương và phiên họp thường kỳ 

tháng 12 năm 2019 

 

2.  09/2020/NĐ-CP 

 

13/01/2020 Chính phủ Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường 

bộ 

 

3.  10/2020/NĐ-CP 

 

17/01/2020 Chính phủ Nghị định quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô 

 

4.  01/CT-TTg 

 

14/01/2020 

 

Thủ tướng Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam 

 

5.  02/CT-TTg 

 

15/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị tăng cường biện pháp quản lý, 

giám sát đối với tàu bay không người 

lái và phương tiện bay siêu nhẹ 

 

6.  03/CT-TTg 

 

16/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia và 

NĐ số 100/2019/NĐ-CP quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt. 

 

7.  03/2020/QĐ-TTg 13/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định quy định về dự báo, cảnh 

báo và truyền tin thiên tai 

 

8.  04/2020/QĐ-

TTg 

13/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy chế hoạt động ứng phó 

sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo 

Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

9.  77/QĐ-TTg 

 

13/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định  Phê duyệt Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

10.  82/QĐ-TTg 

 

14/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

11.  88/QĐ-TTg 

 

15/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc Công nhận bảo 

vật quốc gia 
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12.  105/QĐ-TTg 

 

16/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định thành lập Hội đồng cấp 

Nhà nước xét tặng danh hiệu "Thầy 

thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" 

lần thứ 13- năm 2020. 

 

13.  04/2020/TT-

BTC 

06/01/2020 Bộ Tài 

chính 

Bãi bỏ Thông tư số 132/2008/TT-

BTC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản 

lý vốn vay cho chương trình tín dụng 

chuyên ngành của Cơ quan Hợp tác 

Quốc tế Nhật Bản và Thông tư số 

05/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 01 

năm 2008 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn cơ chế quản lý vốn vay cho Dự 

án Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại 

học và sau đại học về công nghệ 

thông tin do Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản tài trợ 

 

14.  175/BTC-QLN 06/01/2020 Bộ Tài 

chính 

Công văn v/v Góp ý Đề xuất Dự án 

“Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy 

chứng chỉ rừng tại Việt Nam” sử 

dụng vốn ODA của Chính phủ Đức 

 

15.  309/BTC-QLG 09/01/2020 Bộ Tài 

chính 

Công văn v/v công bố giá mua thóc 

định hướng vụ Đông Xuân 2019 - 

2020 

 

16.  48/QĐ-BNV 13/01/2020 Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết 

hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ 6 

tháng cuối năm 2019 

 

17.  01/2020/TT-

BCT 

14/01/2020 Bộ Công 

Thương 

Thông tư quy định việc nhập khẩu 

thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch 

thuế quan năm 2020 

 

18.  23/2019/TT-

BTNMT 

25/12/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Thông tư quy định kỹ thuật về mô 

hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 

1:5000 

 

19.  24/2019/TT-

BTNMT 

 

31/12/2019 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban 

hành, liên tịch ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

20.  146/QĐ-

BTNMT 

 

17/01/2020 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra 

năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

21.  223/BTNMT-

TCMT 

14/01/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Công văn v/v bảo vệ, cải thiện chất 

lượng môi trường không khí tại các 

đô thị lớn 
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22.  13/2019/TT-

BKHĐT 

 

31/12/2019 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thông tư quy định năm 2020 làm 

năm gốc để tỉnh các chỉ tiêu thống kê 

theo giá so sánh 

 

23.  1959/QĐ-

BKHĐT 

11/12/2019 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Điều 3 Quyết định số 156/QĐ-

BKHĐT ngày 18 tháng 02 năm 2019 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân công công tác của Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng 

 

24.  179/QĐ-BNN-

TCTS 

 

13/01/2020 

 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai 

các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy 

định trong 6 tháng đầu năm 2020. 

 

25.  36/QĐ-BGTVT 

 

10/01/2020 

 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được thay thế thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải 

 

26.  195/2019/TT-

BQP 

27/12/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Thông tư quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị định 

số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 

năm 2019 của Chính phủ về quản lý 

và thực hiện hoạt động khắc phục hậu 

quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh 

 

27.  76/QĐ-BTP 

 

15/01/2020 Bộ Tư 

pháp 

V/v ban hành Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực 

trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020. 

 

28.  01/BC-BTP 01/01/2020 Bộ Tư 

pháp 

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp 

năm 2019 và phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp công tác năm 2020 

 

29.  5207/BTP-

TGPL 

31/12/2019 Bộ Tư 

pháp 

Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố 

tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 

2020 

 

30.  01/QĐ-

LĐTBXH 

 

02/01/2020 

 

Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

 

Ban hành kế hoạch hành động của Bộ 

LĐTBXH thực hiện NQ 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2020 của chính phủ về 

phát triển nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội và dự toán NSNN 2020 

 

31.  2337/QĐ-

BTTTT 

 

31/12/2019 

 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

V/v ban hành hướng dẫn về tiêu 

chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng 

dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia 

s  dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin 

báo cáo trong Hệ thống thông tin báo 

cáo quốc gia  Phiên bản 1⋅0) 

 

32.  19/2019/TT-

BKHCN 

 

10/12/2019 

 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Thông tư quy định thời hạn bảo quản 

hồ sơ, tài liệu chuyên ngành Khoa 

học và Công nghệ 
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33.  3925/QĐ-

BKHCN 

 

25/12/2019 

 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

 

Công bố Danh mục văn bản QPPL 

hết hiệu lực toàn bộ và văn bản QPPL 

hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

QLNN của Bộ KHCN năm 2019 

 

34.  137/QĐ-BYT 

 

17/01/2020 

 

Bộ Y Tế 

 

Ban hành Kế hoạch phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhi m năm 2020. 

 

35.  09/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư hướng dẫn xác định và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng 

 

36.  10/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư ban hành định mức xây 

dựng 

 

37.  13/2019/TT-

BXD 

 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư Quy định việc quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng các công trình 

xây dựng thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới 

 

38.  14/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư xác định và quản lý chỉ số 

giá xây dựnG 

 

39.  15/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá 

nhân công xây dựng 

 

40.  16/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 
Bộ Xây 

dựng 

Thông tư hướng dẫn xác định chi phí 

quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 

dựng 

 

41.  17/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư hướng dẫn đo bóc khối 

lượng xây dựng công trình 

 

42.  18/2019/TT-

BXD 

26/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Thông tư hướng dẫn quy đổi vốn đầu 

tư xây dựng 

 

43.  26/2019/TT-

BGDĐT 

 

30/12/2019 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Thông tư quy định về quản lý, vận 

hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ 

liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên 

 

44.  508/KH-ĐGS 20/12/2019 Đoàn 

Giám sát 

Ủy ban 

Thường vụ 

Quốc hội 

Kế hoạch chi tiết thực hiện giám sát 

chuyên đề “Việc thực hiện các Hiệp 

định thương mại tự do  FTA) mà Việt 

Nam là thành viên” 

 

45.  1445/KH-

UBQPAN14 

10/01/2020 Ủy ban 

Quốc 

phòng và 

An ninh 

Kế hoạch Khảo sát phục vụ thẩm tra 

dự án Luật Biên phòng Việt Nam 

 

46.  01/QĐ-TCDT 02/01/2020 Tổng cục 

Dự trữ 

Nhà nước 

Xuất cấp gạo cho tỉnh Bình Định để 

cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng 

của cơn bão số 5, 6 và mưa lũ năm 

2019 

 

47.  03/QĐ-TCDT 03/01/2020 Tổng cục 

Dự trữ 

Nhà nước 

Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học 

sinh học kỳ II năm học 2019 -2020 
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48.  51/CĐ-TCLN-

KL 

 

14/01/2020 Tổng cục 

Lâm 

nghiệp 

Về tăng cường xử lý các điểm nóng 

về phá rừng, cháy rừng trước, trong 

và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý 

2020 

 

49.  35/QĐ-TCT 

 

09/01/2020 

 

Tổng cục 

Thuế 

Công tác cán bộ  ông Nguy n Công 

Thành giữ chức vụ Phó Cục trưởng 

Cục Thuế tỉnh Bình Định) 

 

50.  26/QĐ-HĐPH 06/01/2020 Hội đồng 

phối hợp 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Trung ương 

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật Trung ương 

năm 2020 

 

51.  04/BC-HĐPH 06/01/2020 Hội đồng 

phối hợp 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Trung ương 

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật các cấp năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

 

52.  61/TB-HĐPH 07/01/2020 Hội đồng 

phối hợp 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Trung ương 

Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật Trung ương tại Phiên họp 

triển khai nhiệm vụ công tác năm 

2019 

 

53.  45/QĐ-

BCĐDTTS 

 

14/01/2020 

 

BCĐ Đại 

hội đại 

biểu các 

dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam 

Quyết định phê duyệt kế hoạch Tổ 

chức Đại hội đại biểu toàn quốc các 

dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II 

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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