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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 05 tháng 8 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  20/CT-TTg 29/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 

- 2025 

 

2.  66/2019/NĐ-CP 29/07/2019 Chính phủ Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước 

 

3.  67/2019/NĐ-CP 31/07/2019 Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

 

4.  130/QĐ-

BCĐGĐTP 

29/07/2019 Văn phòng 

Chính phủ 

Kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ 

đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và 

nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư 

pháp ở cấp Trung ương 

 

5.  952/QĐ-TTg 29/07/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt  kế hoạch vay, trả nợ công năm 

2019 và chương trình quản lý nợ công 03 

năm giai đoạn 2019 - 2021 

 

6.  626/QĐ-VPCP 01/08/2019 Văn phòng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản 

quốc gia 

 

7.  07/CT-BYT 29/07/2019 Bộ Y Tế Tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

sốt xuất huyết 

 

8.  21/2019/TT-BCA 18/07/2019 Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 

vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

 

9.  46/2019/TT-BTC 30/07/2019 Bộ Tài 

Chính 

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và 

phương thức chi thực hiện điều chỉnh 

mức lương cơ sở theo Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 và điều 

chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ 

xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 

44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của 

Chính phủ 

 

10.  5/2019/TT-

BVHTTDL 

17/07/2019 Bộ Văn Hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

11.  106/2019/TT-

BQP 

24/07/2019 Bộ Quốc 

phòng 

Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng 

đối với Quân nhân, người làm công tác cơ 
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yếu hưởng lương như quân nhân đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc 

12.  44/2019/TT-BTC 01/08/2019 Bộ Tài 

Chính 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm 

cho kế toán viên hành nghề và người đăng 

ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông 

tư số 296/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy 

chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ 

kế toán 

 

13.  10/2019/TT-BNV 02/08/2019 Bộ Nội vụ Hướng dẫn việc xếp lương đối với công 

chức chuyên ngành văn thư 

 

14.  1052/QĐ-

LĐTBXH 

31/07/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-

2020 

 

15.  1042/QĐ-

LĐTBXH 

31/07/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Ban hành kế hoạch triển khai đề án xây 

dựng văn hóa ứng xử trong trường học 

giai đoạn 2018-2025 

 

16.  2994/QĐ-BNN-

TY 

01/08/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh 

Bình Định phòng chống dịch bệnh Dịch 

tả lợn châu Phi 

 

 

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 

 


	number: 09
		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-05T10:21:05+0700
	Việt Nam
	Lê Nhuận<lenhuan-binhdinh@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-05T15:48:46+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-05T15:48:57+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân<vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




