
     
 

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 30 tháng 12 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  97/2019/NĐ-CP 

 

23/12/2019 Chính phủ 
 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-

CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc 

thành lập và hoạt động của Hội đồng 

định giá tài sản; trình tự, thủ tục định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự 

 

2.  36/2019/QĐ-

TTg 

25/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước 

thuộc Bộ Tài chính 

 

3.  37/2019/QĐ-

TTg 

 

27/12/2019 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy 

trình hỗ trợ kinh phí cho các địa 

phương để khắc phục hậu quả thiên 

tai 

 

4.  1863/QĐ-TTg 23/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 

Sao y số 

914/SY-
UBND 

ngày 

27/12/2019 

5.  1869/QĐ-TTg 

 

23/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập 

quy hoạch phòng, chống thiên tai và 

thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

 

6.  1882/QĐ-TTg 

 

24/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định về việc thay đổi thành 

viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

của Chính phủ 

 

7.  1893/QĐ-TTg 25/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Chương trình 

phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y 

dược cổ truyền với y dược hiện đại 

đến năm 2030 

 

8.  1896/QĐ-TTg 25/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Ban hành Chương trình 

chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu 

đời nhằm phòng chống suy dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm 

vóc người Việt Nam 
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9.  1898/QĐ-TTg 

 

25/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định về việc kết nạp Trung tâm 

Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên 

Huế là thành viên Chuỗi Công viên 

phần mềm Quang Trung 

 

10.  1900/QĐ-TTg 26/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Kiện toàn nhân sự Ban 

Chỉ đạo Trung ương Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” 

 

11.  36/2019/TT-

BCT 

29/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Thông tư quy định quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

 

12.  42/2019/TT-

BCT 

18/12/2019 Bộ Công 

Thương 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về chế độ báo cáo định kỳ tại các 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành hoặc liên tịch ban 

hành 

 

13.  85/2019/TT-

BTC 

29/11/2019 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

 

14.  87/2019/TT-

BTC 

19/12/2019 Bộ Tài 

chính 

Thông tư hướng dẫn thực hiện xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kho bạc nhà nước 

 

15.  2503/QĐ-BTC 26/12/2019 Bộ Tài 

chính 

Về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2020 

 

16.  18/2019/TT-

BTTTT 

25/12/2019 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói 

tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ 

công quốc gia với Cổng Dịch vụ 

công, hệ thống thông tin một cửa điện 

tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, chuyên ngành” 

 

17.  19/2019/TT-

BTTTT 

26/12/2019 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Quy hoạch băng tần 694-806 MHz 

cho hệ thống thông tin di động IMT 

của Việt Nam 

 

18.  2250/QĐ-

BTTTT 

25/12/2019 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phê duyệt Danh sách thành viên và 

lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác 

giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử 

 

19.  48/2019/TT-

BGTVT 

17/12/2019 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư Quy định tiêu chí giám sát, 

nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo 

chất lượng thực hiện và việc áp dụng 

các hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

 

20.  50/2019/TT-

BGTVT 

20/12/2019 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm 

chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao 

thông vận tải Việt Nam" (thay thế 

Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT) 
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21.  22/2019/TT-

BTNMT 

25/12/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

môi 

trường 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về dự báo, cảnh báo lũ 

 

22.  4971/QĐ-BNN-

XD 

24/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Quyết định danh mục công trình thi 

công vượt lũ, chống lũ năm 2020 

 

23.  5008/QĐ-BNN-

TC 

26/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế 

hoạch tổng thể (vốn đối ứng) và kế 

hoạch tài chính năm 2020 thực hiện 

Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi 

và an toàn thực phẩm - Khoản vay bổ 

sung ” 

 

24.  1096/QĐ-BNV 23/12/2019 Bộ Nội vụ Về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 

 

25.  3127/QĐ-BTP 23/12/2019 Bộ Tư 

pháp 

V/v ban hành Chương trình Công tác 

trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh 

vực thi hành án dân sự, theo dõi thi 

hành án hành chính năm 2020. 

 

26.  3133/QĐ-BTP 23/12/2019 Bộ Tư 

pháp 

V/v xếp hạng Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương năm 2019. 

 

27.  4927/QĐ-

BGDĐT 

25/12/2019 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân 

viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 

 

28.  958/QĐ-UBDT 13/12/2019 Ủy ban 

Dân tộc 

Công nhận danh sách thôn đặc biệt 

khó khăn hoàn thành mục tiêu 

Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 

2020 

 

29.  294/QĐ-

UBQG45 

25/12/2019 Ủy ban 

Quốc gia 

về chấm 

dứt bệnh 

lao 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Ủy ban Quốc gia về 

chấm dứt bệnh lao 

 

 

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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