
 

 

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       tháng 02 năm 2020 

 

 

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

Nhận từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020 

 
 

 

 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  20/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Chính phủ Nghị định Thực hiện thí điểm quản lý 

lao động, tiền lương, tiền thưởng đối 

với một số Tập đoàn kinh tế, Tổng 

công ty nhà nước 

 

2.  21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 

27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai 

thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng; quản lý công 

trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất 

động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 

dụng nhà và công sở. 

 

3.  06/2020/QĐ-

TTg 

21/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về tổ chức và quản lý hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 

 

4.  09/CT-TTg 

 

18/02/2020 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc tạo điều kiện cho doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

 

5.  128/QĐ-TTg 17/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc xuất cấp gạo từ 

nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Bình 

Định và Quảng Bình để cứu đói cho 

nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020 

 

6.  130/QĐ-TTg 17/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Thay đổi thành viên Ủy ban 

Quốc gia phòng, chống AIDS và 

phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 

 

7.  131/QĐ-TTg 17/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập 

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến 

và sử dụng các loại khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

8.  166/QĐ-TTg 23/01/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Chương trình 

tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 
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9.  268/QĐ-TTg 17/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Đề án Thí điểm 

tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai giai 

đoạn 2020 - 2021 

 

10.  270/QĐ-TTg 18/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Chủ trương đầu tư dự án 

xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 

khu công nghiệp Becamex Bình Định 

 

11.  274/QĐ-TTg 18/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập quy 

hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 

– 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

12.  283/QĐ-TTg 19/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định về việc phê duyệt Đề án kế 

hoạch cơ cấu ngành dịch vụ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

 

13.  291/QĐ-TTg 21/02/2020 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW 

ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma tuý 

 

14.  27/TB-VPCP 21/01/2020 Văn phòng 

Chính phủ 

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

tại Hội nghị tổng kết ngành nông 

nghiệp và PTNT năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020 

 

15.  07/2020/TT-

BTC 

03/02/2020 Bộ Tài 

chính 

Thông tư quy định chế độ quản lý tài 

chính, tài sản đối với Cơ quan Việt 

Nam ở nước ngoài 

 

16.  1152/CT-BNN-

TY 

 

17/02/2020 

 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Chỉ thị về việc tập trung triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. 

 

17.  1299/CT-BNN-

TCLN 

 

21/02/2020 

 

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Chỉ thị về việc tăng cường các biện 

pháp cấp bách về phòng cháy, chữa 

cháy rừng 

 

18.  454/QĐ-BNN-

QLCL 

17/02/2020 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất 

lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

 

19.  168/QĐ-BXD 18/02/2020 Bộ Xây 

dựng 

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ 

 

 

20.  21/2019/TT-

BXD 

31/12/2019 Bộ Xây 

dựng 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về Nhà chung cư 

 

21.  530/QĐ-BYT 21/02/2020 Bộ Y tế 

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt 

động/ngân sách năm 2020 triển khai 

thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg 

ngày 07/3/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển 

y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 

(đề án 317) 
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22.  626/BYT-TCDS 13/02/2020 Bộ Y tế 

 

Công văn v/v hướng dẫn thực hiện kế 

hoạch công tác dân số năm 2020 

 

23.  218/QĐ-BTTTT 17/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên 

truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp Covid-19 

 

24.  223/QĐ-BTTTT 

 

18/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Về việc giao nhiệm vụ cho Cục Thông 

tin cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tuyên 

truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển 

bền vững biển, đảo Việt Nam năm 

2020 

 

25.  238/QĐ-BTTTT 21/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành Kế hoạch triển khai các 

nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền 

thông tại Quyết định số 135/QĐ-TTg 

ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả 

hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin 

 

26.  240/QĐ-BTTTT 21/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên 

truyền của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp Covid-19 

 

27.  02/2020/TT-

BTTTT 

14/02/2020 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy định danh mục, đối tượng thụ 

hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước 

tối đa dịch vụ viễn thông công ích và 

mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2020 

 

28.  152/QĐ-

BKHĐT 

04/02/2020 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ kế hoạch và đầu tư năm 2019 

 

29.  30/2019/TT-

BLĐTBXH 

26/12/2019 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Hướng dẫn lập danh sách đối tượng 

tham gia BHYT do Bộ LĐTBXH quản 

lý 

 

30.  36/2019/TT-

BLĐTBXH 

30/12/2019 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Ban hành Danh mục các loại máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao động 

 

31.  39/2019/TT-

BLĐTBXH 

30/12/2019 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Quy định danh mục cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia cho nghề CNTT (ứng dụng 

phần mềm) ở các bậc trình độ kỹ năng 

nghề 2, 3 

 

32.  40/2019/TT-

LĐTBXH 

30/12/2019 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Quy định danh mục cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề 

quốc gia cho nghề điện tử công nghiệp 

ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1,2,3 

 

33.  02/2020/TT-

BLĐTBXH 

14/02/2020 Bộ Lao 

động - TB 

và Xã hội 

Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ 

sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ 

công tác xã hội 
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34.  02/2020/TT-

BGTVT 

21/02/2020 Bộ Giao 

Thông 

Vận Tải 

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

tiêu hao nhiên liệu của phương tiện 

thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải 

 

35.  20/2019/TT-

BKHCN 

10/12/2019 Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

Thông tư quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh khí và hoạt 

động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt 

Nam. 

 

36.  302/QĐ-BTP 

 

18/02/2020 

 

Bộ Tư 

pháp 

V/v phân công công tác của Bộ trưởng 

và các Thứ trưởng. 

 

37.  30/QĐ-TCQLĐĐ 18/02/2020 Tổng cục 

Quản lý 

đất đai - 

Bộ 

TN&MT 

Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực 

hiện thanh tra năm 2020 của Tổng cục 

Quản lý đất đai 

 

38.  31/QĐ-TCQLĐĐ 18/02/2020 Tổng cục 

Quản lý 

đất đai - 

Bộ 

TN&MT 

Về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực 

hiện kiểm tra năm 2020 của Tổng cục 

Quản lý đất đai 

 

39.  88/QĐ-TCT 21/01/2020 Tổng cục 

Thuế - Bộ 

Tài chính 

Giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 

2020 

 

 

40.  107/CBTTNS-TN 18/02/2020 Ban chỉ 

đạo phát 

triển thị 

trường 

nông sản 

Thông tin thị trường nông sản định kỳ 

hàng tháng 

 

 

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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