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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 07 tháng 10 năm 2019 

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

(Nhận từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan ban 

hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  79/NQ-CP 02/10/2019 Chính phủ Đề nghị xây dựng Nghị định phòng, 

chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

 

2.  658/QĐ-TTCP 18/09/2019 Thanh tra 

Chính phủ 

Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà 

nước về giáo dục, đào tạo 

 

3.  1252/QĐ-TTg 26/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi 

hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị và các khuyến nghị của 

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc 

 

4.  1264/QĐ-TTg 01/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát 

triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

5.  1269/QĐ-TTg 02/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo 

Quốc gia 

 

6.  1268/QĐ-TTg 02/10/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về 

hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp 

đồng bằng phương thức trọng tài thương 

mại, hòa giải thương mại 

 

7.  16/2019/TT-

BTNMT 

30/09/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 

báo, cảnh báo hải văn 

 

8.  11/2019/TT-BNV 30/09/2019 Bộ Nội Vụ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

 

9.  20/2019/TT-BYT 01/10/2019 Bộ Y tế Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ 

bản ngành y tế 

 

10.  10/2017/TT-BXD 29/09/2019 Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và  

hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố 

hợp quy 

 

11.  15/2019/TT-

BLĐTBXH 

03/10/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

12.  14/2019/TT-

BLĐTBXH 

03/10/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày 

ủng an toàn 

 

13.  13/2019/TT-

BLĐTBXH 

03/10/2019 Bộ Lao động 

- TB&XH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

đối với Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa 
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14.  37/2019/TT-

BGTVT 

03/10/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quán lý 

của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi 

 

15.  879/QĐ-BNV 30/09/2019 Bộ Nội vụ Công bố Danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ 

 

16.  1270/QĐ-BHXH 30/09/2019 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 

346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ 

liệu với Bộ Tư pháp 

 

17.  307/QĐ-MT 30/09/2019 Cục Quản lý 

Môi trường 

y tế 

Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt 

khuẩn Gencide I ra khỏi danh mục chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp 

số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 

 

18.  306/QĐ-MT 30/09/2019 Cục Quản lý 

Môi trường 

y tế 

Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt 

khuẩn Gencide II ra khỏi danh mục chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp 

số đăng ký lưu hành tại Việt Nam 

 

19.  3754/QĐ-BNN-

PCTT 

30/09/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu 

tư và thời gian thực hiện Dự án Quản lý 

thiên tai WB5 

 

20.  3771/QĐ-BNN-

TCTS 

01/10/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và kịch bản 

đón và làm việc với đoàn EC về IUU 

 

21.  1602/QĐ-BTTTT 01/10/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Ban hành Danh mục văn bản QPPL hết 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin 

và Truyền thông năm 2018 

 

22.  4/QĐ-

BCĐĐASHTH 

27/09/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án số 

hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất năm 2019 - 2020 

 

23.  2510/QĐ-

BTNMT 

03/10/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam 

 

24.  1898/QĐ-BTC 03/10/2019 Bộ Tài Chính Công bố danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính 

 

25.  1940/QĐ-BTC 03/10/2019 Bộ Tài Chính Công bố công khai quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2017 

 

26.  1490/QĐ-

BKHĐT 

01/10/2019 Bộ Kế hoạch 

và đầu tư 

Phê duyệt Đề án Diễn đàn kinh tế hợp tác, 

HTX 

 

27.  1434/CTPH/TLĐ-

LĐTBXH 

17/09/2019 Tổng Liên 

đoàn Lao 

động Việt 

Nam + Bộ 

Lao động - 

TB&XH 

Phối hợp công tác giữa Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019 

- 2023 
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28.  1270/QĐ-BHXH 30/09/2019 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 

346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ 

liệu với Bộ Tư pháp 

 

 

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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