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Nhận từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019

STT S  hi uố hiệu ệu
Ngày ban

hành
C  quanơ quan

ban hành
Trích y uếu Ghi

chú

1. 667/CĐ-TTg 04/06/2019 Văn phòng
Chính phủ

Công  điện  của  Thủ  tướng  Chính  phủ
chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn
châu Phi

2. 14/CT-TTG 07/06/2019 Chính phủ Tăng cường bảo đảm an toàn,  an ninh
mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của
Việt Nam

3. 34/NQ-CP 03/06/2019 Chính phủ Phạm vi khu vực cửa khẩu Kà Tum và
Công văn về phạm vi khu vực cửa khẩu
Tân Nam

4. 35/NQ-CP 04/06/2019 Chính phủ Tăng cường huy động các nguồn lực của
xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và
đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

5. 36/NQ-CP 07/06/2019 Chính phủ Phê  duyệt  phạm vi  khu  vực  cửa  khẩu
quốc tế Lao Bảo và cửa khẩu quốc tế La
Hay, tỉnh Quảng Trị

6. 47/2019/NĐ-CP 05/06/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng
02 năm 2016 của Chính phủ quy định về
cơ quan thuộc Chính phủ

7. 48/2019/NĐ-CP 05/06/2019 Chính phủ Quản lý hoạt động của phương tiện phục
vụ vui chơi giải trí dưới nước.

8. 49/2019/NĐ-CP 06/06/2019 Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành
một số điều của Luật Công an nhân dân

9. 50/2019/NĐ-CP 07/06/2019 Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối
với người hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh  và  cấp  giấy  phép  hoạt  động  đối
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong
Quân đội

10. 649/QĐ-TTg 30/05/2019 Thủ tướng
Chính phủ

Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên
tai quốc gia đến năm 2020

11. 684/QĐ-TTg 04/06/2019 Thủ tướng
Chính phủ

Sửa  đổi,  bổ  sung  Quyết  định  số
1899/QĐ-TTg  ngày  04  tháng  10  năm
2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo
quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ
chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi
thương mại
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12. 681/QĐ-TTg 04/06/2019 Thủ tướng
Chính phủ

Ban hành  Lộ trình thực hiện các mục
tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến
năm 2030

13. 705/QĐ-TTg 07/06/2019 Thủ tướng
Chính phủ

Đề án “Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở
đào tạo,  bồi dưỡng cán bộ,  công chức,
viên  chức  thuộc  các  cơ  quan  trong  hệ
thống chính trị đến năm 2030”.

14. 703/QĐ-TTg 07/06/2019 Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng thị trường
vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển
vận tải đa phương thức, kết nối giữa các
hình thức vận tải khác nhau, chú trọng
áp  dụng  công  nghệ  thông  tin  để  giảm
thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu
thông,  phân phối  hàng hóa  và dịch vụ
của doanh nghiệp”.

15. 09/2019/TT-
LĐTBXH

03/06/2019 Bộ Lao động
- Thương

binh và XH

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

16. 01/2019/TT-
UBDT

03/06/2019 Ủy ban Dân
tộc

Quy định chế độ báo cáo công tác dân
tộc

17. 19/2019/TT-
BGTVT

23/05/2019 Bộ giao
thông vận tải

Hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và
nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự
án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
thuộc lĩnh vực giao thông vận tải

sao số
450
ngày

06.6.19

18. 18/2019/TT-
BGTVT

20/05/2019 Bộ giao
thông vận tải

Hướng  dẫn  thực  hiện  Nghị  định  số
139/2018/NĐ-CP  ngày  08/10/2018  của
Chính phủ quy định về kinh doanh dịch
vụ kiểm định xe cơ giới

19. 730/QĐ-TCMT 30/05/2019 Tổng cục
Môi trường -
Bộ TN&MT

Trưng cầu giám định

20. 728/QĐ-TCMT 30/05/2019 Tổng cục
Môi trường -
Bộ TN&MT

Tổ chức Đoàn thanh tra trên địa bàn tỉnh
Bình Định.

21. 1506/QĐ-
BGDĐT

03/06/2019 Bộ Giáo dục
và Đào tạo

Ban  hành  kế  hoạch  thực  hiện  Đề  án
"Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường
học giai  đoạn 2018 -  2025" của ngành
Giáo dục

22. 1335/QĐ-
BKHCN

24/05/2019 Bộ Khoa học
và Công

nghệ

Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ
của các tổ chức khoa học và công nghệ
năm 2019

sao số
448
ngày

04.6.19

23. 3778/QĐ-BCA 28/05/2019 Bộ Công an Đưa ra  khỏi  danh sách  xã trọng điểm,
phức tạp về an ninh trật tự

24. 729/QĐ-TCMT 30/05/2019 Tổng cục
Phòng, chống

thiên tai 

Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi
trường trên địa bàn tỉnh Bình Định

25. 783/QĐ - 
BKHĐT

04/06/2019 Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

Phê duyệt Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm
vai  trò  Chủ tịch ASEAN về Thống kê
của Việt Nam năm 2020
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26. 456/QĐ-BXD 28/05/2019 Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán một số công
tác  xây  dựng  sử  dụng  vật  liệu  tro  xỉ
nhiệt điện

27. 618/QĐ-BHXH 30/05/2019 Bảo hiểm xã
hội Việt Nam

Ban hành mẫu thông báo kết quả đóng
BHXH, BHYT, BHTN bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp

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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