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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 22 tháng 7 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  10/CT-TTg 22/04/2019 Chính phủ Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc 

 

2.  50/NQ-CP 16/07/2019 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường 

kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 

năm 2019 

 

3.  53/NQ-CP 17/07/2019 Chính phủ Về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

hiệu quả, an toàn và bền vững 

 

4.  62/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa. 

Sao 

547 ngày 

19.7.19 

5.  64/2019/NĐ-CP 16/07/2019 Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế 

độ quản lý loài  thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ 

 

6.  65/2019/NĐ-CP 18/07/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 

thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi; đê điều 

 

7.  878/QĐ-TTg 15/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ 

quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn năm 2045 

 

8.  894/QĐ-TTg 17/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2019 - 2022” 

 

9.  883/QĐ-TTg 16/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công 

trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 cho các dự 
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án  tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo nghị quyết 

số 71/2018/QH14 

10.  910/QĐ-TTg 19/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao 

tuổi Việt Nam 

 

11.  295/CP-TH 18/07/2019 Văn phòng 

Chính phủ 

Đính chính Nghị quyết số 50/NQ-CP  

12.  4962/CT-BNN-

BVTV 

15/07/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tăng cường công tác phòng, chống Sâu 

keo mùa thu hại ngô 

 

13.  02/2019/TT-BXD 01/07/2019 Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định 

kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều 

của các Thông tư liên quan đến chế độ báo 

cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng 

 

14.  41/2019/TT-BTC 17/07/2019 Bộ Tài Chính Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 

16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an 

hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh 

phí thực hiện Chương trình hành động 

phòng, chống tội phạm mua, bán người 

 

15.  11/2019/TT-

LĐTBXH 

18/07/2019 Bộ Lao động - 

Thương binh 

và XH 

Quy định về việc xây dựng, quản lý, cập 

nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 

trợ giúp xã hội và giảm nghèo 

 

16.  2474/QĐ-BNN-

TY 

27/06/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ dung lĩnh vực thú y thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sao 

548 ngày 

19.7.19 

17.  1074/QĐ-BTTTT 15/07/2019 Bộ Thông tin 

và TT 

Thu hồi, sửa đổi Mã bưu chính quốc gia  

18.  982/QĐ-BGTVT 22/05/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Phê duyệt đầu tư xây dựng dự án tăng 

cường kết nối giao thông khu vực Tây 

Nguyên 

 

19.  2007/QĐ-

BGDĐT 

15/07/2019 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án đo 

lường sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 

2020” năm 2019 

 

20.  1799/QĐ-

BTNMT 

16/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 

thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (lần 2) 

 

21.  850/QĐ-BTC 16/07/2019 Bộ Tài Chính Về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính  

 

22.  849/QĐ-BTC 16/07/2019 Bộ Tài Chính Về công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính Nghị định 167 

 

23.  2790/QĐ-BNN-

VP 

18/07/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tại Bộ phận Một cửa của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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24.  1291/QĐ-BGTVT 10/07/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Công bố thủ tục hành chính sửa được đổi 

trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

25.  1174/QĐ-BTC 18/07/2019 Bộ Tài Chính Bổ sung cảng Hàng không Quốc tế Vân 

Đồn vào Danh sách cửa khẩu áp dụng tờ 

khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh 

nhập cảnh 

 

26.  1836/QĐ-

BTNMT 

18/07/2019 Bộ Tài nguyên 

và MT 

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Dự án“Mở rộng, thay 

đổi quy mô khai thác Hãng hàng không 

Bamboo Airways(Dự án vận tải hàng 

không Tre Việt)” 

 

27.  950/QĐ-

UBQGVTE 

21/07/2019 Ủy ban Quốc 

gia về trẻ em 

Ban hành Chương trình công tác năm 

2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em 

 

 

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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