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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 26 tháng 8 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  70/2019/NĐ-CP 23/08/2019 Chính phủ Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an Nhân dân 

 

2.  1037/QĐ-TTg 16/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Kiến trúc. 

 

3.  1042/QĐ-TTg 19/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 

02/01/2019 về phòng thủ dân sự. 

 

4.  1041/QĐ-TTg 19/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật thi hành án hình sự năm 2019 

 

5.  1059/QĐ-TTg 22/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến 

Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 

2019 - 2023. 

 

6.  1048/QĐ-TTg 21/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân 

hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm 

 

7.  1066/QĐ-TTg 22/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt biên chế công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước của các cơ 

quan hành chính nhà nước và biên chế 

của các Hội có tính chất đặc thù hoạt 

động trong phạm vi cả nước năm 2020 

 

8.  1068/QĐ-TTg 22/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030 

 

9.  14/2019/TT-

BTNMT 

16/08/2019 Bộ Tài 

nguyên và MT 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo 

đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ 

địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 

 

10.  37/2019/TT-BTC 25/06/2019 Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với 

chương trình, dự án tài chính vi mô của 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức phi chính phủ 

Sao 634 

ngày 

23.8.19 

11.  9/2019/TT-

BTTTT 

16/08/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet 
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trên mạng viễn thông di động mặt đất 

12.  8/2019/TT-

BTTTT 

16/08/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet 

băng rộng cố định mặt đất 

 

13.  7/2019/TT-

BTTTT 

16/08/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng dịch vụ điện thoại trên 

mạng viễn thông cố định mặt đất⋅ 

 

14.  10/2019/TT-

BKHĐT 

30/07/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Quy định bộ chỉ tiêu thống kế phát triển 

giới của quốc gia 

 

15.  51/2019/TT-BTC 20/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh 

quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định 

tài liệu giáo dục của địa phương thực 

hiện chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông 

 

16.  53/2019/TT-BTC 23/08/2019 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 

10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp 

phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

 

17.  54/2019/TT-BTC 23/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc 

mạng lưới tư vấn viên 

 

18.  2541/QĐ-BCT 16/08/2019 Bộ Công 

Thương 

Bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, 

vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản 

xuất được 

 

19.  2543/QĐ-BCT 16/08/2019 Bộ Công 

Thương 

Đính chính ngày, tháng ban hành của 

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

tại căn cứ ban hành Thông tư số 

32/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn tời trục mỏ 

 

20.  3191/QĐ-BNN-

TCTS 

19/08/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố Danh sách cảng cá chỉ định 

cho tàu cá hoạt động vùng khơi trở ra 

cập cảng 

 

21.  3192/QĐ-BNN-

TCTS 

19/08/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố cảng cá cho tàu cá vùng khơi, 

tàu cá nước ngoài cập cảng 

 

22.  1218/QĐ-BKHĐT 19/08/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quyết định số 936/QĐ-BKHĐT ngày 

28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Điều 3 Quyết định số 

156/QĐ-BKHĐT ngày 18/2/2019 về 

việc phân công công tác của Bộ trưởng 
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và các Thứ trưởng 

23.  456/QĐ-TCDT 12/08/2019 Tổng cục Dự 

trữ Nhà nước  

Xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh 

học kỳ I năm học 2019 - 2020 

 

24.  3902/BNV-VP 16/08/2019 Bộ Nội vụ Không tổ chức tiếp khách, không nhận 

hoa nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày 

thành lập Bộ Nội vụ 

 

 

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 

 
 

Phạm Văn Thủy 
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