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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 03 tháng 02 năm 2020 

 

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

Nhận từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  11/2020/NĐ-CP 

 

20/01/2020 

 

Chính phủ Nghị định quy định về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước 

 

2.  12/2020/NĐ-CP 20/01/2020 

 

Chính phủ Nghị định về ngưng hiệu lực thi hành 

Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b 

khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định 

số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật 

thủy sản 

 

3.  13/2020/NĐ-CP 21/01/2020 

 

Chính phủ Nghị định Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn 

nuôi 

 

4.  14/2020/NĐ-CP 24/01/2020 

 

Chính phủ Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối 

với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được 

hưởng phụ cấp thâm niên trong lương 

hưu 

 

5.  04/CT-TTg 

 

22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc triển khai các giải pháp 

cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn 

 

6.  05/CT-TTg 

 

28/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virút 

Corona gây ra 

 

7.  06/CT-TTg 

 

31/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về tăng cường các biện pháp 

phòng chống trước các diễn biến phức 

tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do Chủng mới của virút 

Corona gây ra 

 

8.  119/CĐ-TTg 

 

22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Công điện về bảo đảm chi trả tiền 

lương, tiền thưởng cho người lao động 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

 

9.  121/CĐ-TTg 

 

23/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Công điện về việc phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra 

 

10.  133/QĐ-TTg 

 

17/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Kế hoạch quốc 

gia ứng phó sự cố tràn dầu 

 

11.  140/QĐ-TTg 

 

20/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Đề án tuyên 

truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân 

quân tự vệ 
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12.  142/QĐ-TTg 

 

21/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 

tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí 

thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

 

13.  149/QĐ-TTg 

 

22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc phê duyệt Chiến 

lược tài chính toàn diện quốc gia  đến 

năm 2025 định hướng đến năm 2030 

 

14.  153/QĐ-TTg 

 

22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết 

định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

giai đoạn 2016 - 2020 

 

15.  154/QĐ-TTg 

 

22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm 

định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

16.  163/QĐ-TTg 22/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc giao dự toán chi 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

năm 2020 

 

17.  170/QĐ-TTg 30/01/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra 

 

18.  1983/QĐ-TTg 

 

31/12/2019 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 

và giao kế hoạch đầu tư vốn nước 

ngoài từ nguồn ngân sách trung ương 

năm 2019 của các bộ, ngành và địa 

phương 

 

19.  58/QĐ-VPCP 

 

21/01/2020 

 

Văn phòng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính, công nghệ 

thông tin và xây dựng Chính phủ điện 

tử của Văn phòng Chính phủ năm 

2020. 

 

20.  62/QĐ-VPCP 

 

22/01/2020 

 

Văn phòng 

Chính phủ 

 

Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

và Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ 

đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ 

 

21.  03/CT-BYT 

 

22/01/2020 

 

Bộ Y tế 

 

Về việc tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm phổi cấp do 

chủng mới của vi rút corona 

 

22.  156/QĐ-BYT 

 

20/01/2020 

 

Bộ Y tế 

 

Về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng 

với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 

của vi rút corona 
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23.  219/QĐ-BYT 

 

29/01/2020 

 

Bộ Y tế 

 

Về việc bổ sung bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCov) gây ra vào danh mục 

các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo 

quy định tại Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm năm 2007 

 

24.  237/QĐ-BYT 

 

31/01/2020 

 

Bộ Y tế 

 

Về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng 

với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona (nCoV) 

 

25.  03/CT-BCT 

 

17/01/2020 

 

Bộ Công 

Thương 

 

Chỉ thị về việc tiếp tục rà soát để cắt 

giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và 

cải cách công tác kiểm tra chuyên 

ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động của doanh nghiệp và người dân 

 

26.  292/QĐ-BCT 

 

21/01/2020 

 

Bộ Công 

Thương 

 

Quyết định bổ sung danh mục máy 

móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong 

nước đã sản xuất được 

 

27.  389/CĐ-

BVHTTDL 

 

29/01/2020 

 

Bộ Văn 

hoá, TT và 

Du lịch 

Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra 

 

28.  175/QĐ-

BGDĐT 

 

17/01/2020 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 

ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông 

 

29.  180/QĐ-

BGDĐT 

 

20/01/2020 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 

lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông 

 

30.  207/QĐ-

BGDĐT 

 

22/01/2020 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Phê duyệt phân khai kế hoạch đầu tư 

công nguồn vốn nước ngoài năm 2020 

cho các tỉnh thụ hưởng Dự án Giáo dục 

trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất 

giai đoạn 2 

 

31.  25/2019/TT-

BGDĐT 

 

30/12/2019 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT 

ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định về tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

32.  27/2019/TT-

BGDĐT 

 

30/12/2019 

 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thông tư quy định nội dung chính ghi 

trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo 

dục đại học 

 

33.  186/QĐ-

BTNMT 

 

20/01/2020 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt 

động của Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Tài nguyên và Môi 

trường Việt Nam 
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34.  223/BTNMT-

TCMT 

14/01/2020 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Bảo vệ, cải thiện chất lượng môi 

trường không khí tại các đô thị lớn 

 

35.  28/2019/TT-

BTNMT 

 

31/12/2019 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo 

vét và xác định khu vực nhận chìm chất 

nạo vét ở vùng biển Việt Nam 

 

 

36.  29/2019/TT-

BTNMT 

 

31/12/2019 

 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng 

năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

 

37.  167/QĐ-BQP 

 

16/01/2020 

 

Bộ Quốc 

phòng 

 

Phê duyệt kế hoạch tổng kết 10 năm 

thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức 

trẻ tình nguyện đến công tác tại các 

Khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 

– 2020” 

Sao y 

số 

53/SY-

UBND 

ngày 

31/01/

2020 

38.  253/QĐ-BQP 

 

21/01/2020 

 

Bộ Quốc 

phòng 

 

Phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán 

thi công rà phá bom mìn, vật nổ Dự án 

đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát 

Tiến - Đề Gi 

 

39.  56/QĐ-BXD 

 

20/01/2020 

 

Bộ Xây 

dựng 

 

Quyết định công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn 

bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 

2019  

 

40.  19/2019/TT-

BXD 

 

31/12/2019 

 

Bộ Xây 

dựng 

 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng 

 

41.  20/2019/TT-

BXD 

 

31/12/2019 

 

Bộ Xây 

dựng 

 

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí 

quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô 

thị 

 

42.  272/QĐ-BNN-

TT 

 

31/01/2020 

 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

Trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

 

43.  29/2019/TT-

BLĐTBXH 

26/12/2019 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Thông tư Hướng dẫn tổ chức diễn đàn 

trẻ em 

 

44.  28/2019/TT-

BLĐTBXH 

26/12/2019 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Thông tư Hướng dẫn tổ chức Tháng 

hành động vì trẻ em 

 

45.  309/BTC-QLG 09/01/2020 Bộ Tài 

chính 

Công bố giá mua thóc định hướng vụ 

Đông Xuân 2019 - 2020 
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46.  340b/BC-BTP 25/12/2019 Bộ Tư pháp Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 2019 

 

47.  59/QĐ-

BCĐNQ&TTB

ĐS 

 

21/01/2020 

 

Ban chỉ 

đạo Trung 

ương về 

chính sách 

nhà ở và 

TT bất 

động sản 

Quyết định về kiện toàn Tổ chuyên gia 

liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo 

Trung ương về chính sách nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

 

 

48.  151/TB-BTCCT 14/01/2020 Ban Tổ 

chức cuộc 

thi trực 

tuyến ”Pháp 

luật học 

đường” 

Thông báo điều chỉnh điều kiện tham gia 

thi Vòng bán kết đối với bảng B Cuộc thi 

trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học 

đường” 

 

 

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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