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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 9 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  21/CT-TTg 30/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tăng cường thực hiện các giải pháp 

nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội 

Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới 

 

2.  63/NQ-CP 26/08/2019 Chính phủ Ban hành Danh mục các quy hoạch về 

đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản 

phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số 

lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được 

sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy 

định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật 

Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

3.  71/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 

công nghiệp 

 

4.  72/2019/NĐ-CP 30/08/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 

quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy 

định chi tiết một số nội dung về quy 

hoạch xây dựng 

 

5.  1101/QĐ-TTg 27/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

cho 04 cá nhân thuộc tỉnh Bình Định. 

 

6.  1107/QĐ-TTg 28/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 Tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn 

cấp máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

 

7.  1109/QĐ-TTg 28/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, 

phối hợp, trao đổi thông tin giữa các 

cơ quan liên quan trong công tác đối 

ngoại nhân dân. 

 

8.  56/2019/TT-BTC 28/08/2019 Bộ Tài Chính Sửa đổi bổ sung một số điều của thông 

tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 

quy định thủ tục hải quan đối với thư gói 

kiện hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu gửi 

qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp 

được chỉ định tại Thông tư số 
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191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy 

định thủ tục hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh gửi qua 

dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế 

9.  15/2019/TT-BCT 14/08/2019 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 

của Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 

16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, 

thu hồi giấy phép hoạt động điện lực 

 

10.  14/2019/TT-BCT 14/08/2019 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15/12/2016 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn tời trục mỏ" 

 

11.  57/2019/TT-BTC 28/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ 

bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

 

12.  55/2019/TT-BTC 28/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các 

khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển 

đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 

 

13.  48/2019/TT-BTC 30/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các 

khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, 

tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu 

khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại 

doanh nghiệp 

 

14.  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 

 

15.  2617/QĐ-BCT 22/08/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định về khung giá bán buôn điện 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các 

Tổng công ty Điện lực năm 2019 

 

16.  1260/QĐ-TCTK 16/08/2019 Tổng cục 

Thống kê 

Tiến hành điều tra lao động việc làm 

năm 2020 

 

17.  1261/QĐ-TCTK 19/08/2019 Tổng cục 

Thống kê 

Tiến hành khảo sát mức sống dân cư 

năm 2020 

 

18.  6146/QĐ-BCA-

V05 

28/08/2019 Bộ Công an Đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, 

phức tạp về an ninh, trật tự 

 

19.  3615/QĐ 22/08/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

 

20.  6396/QĐ-BCA-

C04 

22/08/2019 Bộ Công an Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối 

hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy 

 

21.  2558/QĐ - 

BGDĐT 

28/08/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhiệm vụ 

năm 2019 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

 

22.  2247/QĐ-

BKHCN 

07/08/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương 

quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 
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công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2016-2025 (Chương 

trình nông thôn miền núi) bắt đầu thực 

hiện từ năm 2020 (đợt 1) 

23.  291/QĐ-BCSĐ 26/08/2019 Ban Cán sự 

Đảng BHXH 

Việt Nam 

Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám 

đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2021-2016 

 

24.  1707/QĐ-BTC 30/08/2019 Bộ Tài Chính Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ tài chính 

 

 

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 

 
 

Lê Nhuận 
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