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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     tháng 12 năm 2019 

 

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

Nhận từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  94/2019/NĐ-CP 13/12/2019 Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác 

 

2.  95/2019/NĐ-CP 16/12/2019 Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ về quản lý vật liệu xây dựng 

Sao y số 

89/1/SY-

UBND ngày 

20/12/2019 

3.  96/2019/NĐ-CP 19/12/2019 Chính phủ Nghị định Quy định về khung giá đất  

4.  33/CT-TTg 

 

19/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chỉ thị về việc tăng cường các biện 

pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 

Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm 

 

5.  34/2019/QĐ-

TTg 

 

18/12/2019 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

Quyết định quy định tiêu chí xác định 

dự án, phương án sản xuất kinh 

doanh ứng dụng công nghệ cao trong 

nông nghiệp và bổ sung Danh mục 

công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 

phát triển ban hành kèm theo Quyết 

định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 

tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

6.  35/2019/QĐ-

TTg 

19/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định Quy chế phối hợp liên 

ngành  quản lý hoạt động nhập khẩu 

phế liệu. 

 

7.  1797/QĐ-TTg 12/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Huy động người 

Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới 

thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển 

các kênh phân phối hàng Việt Nam ở 

nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”. 

 

8.  1811/QĐ-TTg 16/12/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019 

 

9.  1821/QĐ-TTg 

 

17/12/2019 

 

Văn phòng 

Chính phủ 

Quyết định công nhận "Ngày truyền 

thống khí tượng thủy văn Việt Nam” 

 

10.  1845/QĐ-TTg 

 

19/12/2019 

 

Văn phòng 

Chính phủ 

 

Quyết định Công nhận thành phố Vị 

Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị 

loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang. 
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11.  82/2019/TT-

BTC 

15/11/2019 Bộ Tài 

chính 

Thông tư sửa đổi Thông tư số 

89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 

hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và 

cấp bù chênh lệch lãi suất do thực 

hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn 

thất trong nông nghiệp 

 

12.  2680/QĐ-BTC 16/12/2019 Bộ Tài 

chính 

V/v công bố công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 

 

13.  2681/QĐ-BTC 16/12/2019 Bộ Tài 

chính 

Đính chính Thông tư số 60/2019/TT-

BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông 

tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 

tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định về trị giá hải quan 

đối với hàng hóa xuất khẩu nhập 

khẩu 

 

14.  1882/QĐ-

BKHĐT 

 

29/11/2019 

 

Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

Giao mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiết 

dự toán chi ngân sách trung ương 

thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2020 

Sao y số 

888/SY-

UBND ngày 

20/12/2019 

15.  1926/QĐ-

BKHĐT 

09/12/2019 Bộ Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn 

nước ngoài nguồn ngân sách trung 

ương năm 2019 của một số địa 

phương 

 

16.  4788/QĐ-

BGDĐT 

13/12/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy 

định tại Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng 

toàn quốc lần thứ X năm 2020 

 

17.  4856/QĐ-

BGDĐT 

17/12/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 

 

18.  4860/QĐ-

BGDĐT 

19/12/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Chương trình bồi dưỡng 

Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 

19.  49/2019/TT-

BGTVT 

17/12/2019 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Thông tư hướng dẫn quy trình, hồ sơ 

thanh quyết toán, thủ tục hỗ trợ giá cho 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

đường sắt thực hiện vận tải phục vụ 

nhiệm vụ đặc biệt, nhiệm vụ an sinh xã 

hội 

 

20.  2321/QĐ-BGTVT 13/12/2019 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

Đính chính Thông tư số 43/2019/TT-

BGTVT ngày 07/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 

17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 

của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

điều kiện để thuyền viên nước ngoài 

làm việc trên tàu biển Việt Nam 
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21.  4797/QĐ-BNN-

TCTL 

13/12/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

 

22.  12/2019/TT-

BKHCN 

15/11/2019 Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

Thông tư Quy định tiêu chí xác định 

sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết 

kiệm 

 

23.  13/2019/TT-

BKHCN 

15/11/2019 Bộ Khoa 

học và Công 

nghệ 

Thông tư ban hành  "Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thép làm cốt bê 

tông". 

 

24.  1090/QĐ-BNV 19/12/2019 Bộ Nội vụ Quyết định ban hành Chương trình bồi 

dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo 

quản lý cấp xã 

 

25.  185/2019/TT-

BQP 

04/12/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ 

 

26.  08/2019/TT-BTP 10/12/2019 Bộ Tư pháp Quy định biện pháp thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường nhà nước. 

 

27.  09/2019/TT-BTP 10/12/2019 Bộ Tư pháp Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn 

người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu 

cầu bồi thường nhà nước. 

 

28.  3062/QĐ-BTP 11/12/2019 Bộ Tư pháp Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả 

thực hiện công tác bồi thường nhà 

nước. 

 

29.  17/2019/TT-

BTTTT 

10/12/2019 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 

05/11/2012 quy định việc tổ chức và 

đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành phòng, 

chống thiên tai⋅ 

 

30.  39/2019/TT-BCT 29/11/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định định mức tiêu hao năng 

lượng trong ngành công nghiệp sản 

xuất đường mía 

 

31.  40/2019/TT-BCT 10/12/2019 Bộ Công 

Thương 

Hướng dẫn thi hành công tác thi đua, 

khen thưởng trong ngành Công 

Thương 

 

32.  41/2019/TT-BCT 16/12/2019 Bộ Công 

Thương 

Bổ sung danh mục chi tiết theo mã số 

HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

quy định tại một số Thông tư của Bộ 

Công Thương 

 

33.  20/2019/TT-

BTNMT 

18/12/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật xây 

dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường 

 

34.  21/2019/TT-

BTNMT 

20/12/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất 

lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập báo 

cáo hiện trạng môi trường quốc gia 
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35.  02/QCPH-BNV-

BVHTTDL 

06/12/2019 Bộ Nội vụ - 

Bộ Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ và 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 

công tác quản lý nhà nước về tín 

ngưỡng 

Thay thế 

văn bản 

trước vì 

thiếu ngày 

hiệu lực thi 

hành tại 

Khoản 1, 

Điều 16, 

trang 5 

36.  1866/QĐ-

KTNN 

28/11/2019 

 

Kiểm toán 

Nhà nước 

Kế hoạch kiểm toán năm 2020 

 

Sao y số 

887/SY-

UBND ngày 

20/12/2019 

37.  793/QĐ-TCDT 

 

12/11/2019 

 

Tổng cục 

Dự trữ 

Nhà nước 

- Bộ Tài 

chính 

Điều chỉnh Quyết định số 456/QĐ-

TCDT ngày 12/8/2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục DTNN về xuất gạo 

DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm 

học 2019 - 2020 

 

38.  285/QĐ-

BCĐ389 

 

18/12/2019 

 

BCĐ 

Quốc gia 

chống 

buôn lậu, 

gian lận 

thương 

mại và 

hàng giả 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả ban hành 

kèm theo Quyết định số 264/QĐ-

BCĐ389 ngày 24 tháng 4 năm 2017 

của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 

chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả 

 

39.  20/QĐ-

BCĐCCHC 

20/12/2019 BCĐ Cải 

cách hành 

chính của 

CP (Bộ Nội 

vụ) 

Về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 

thực hiện Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2011 - 2020 và xây dựng Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

giai đoạn 2021 - 2030 

 

 
 

 

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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