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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 12 tháng 8 năm 2019 

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

Nhận từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  961/QĐ-TTg 02/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, 

“Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề 

thủ công mỹ nghệ năm 2019. 

 

2.  990/QĐ-TTg 08/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 

năm 2020. 

 

3.  8/CT-BYT 07/08/2019 Bộ Y Tế Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế  

4.  11/2019/TT-BCT 30/07/2019 Bộ Công 

Thương 

Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến 

thương mại phát triển ngoại thương thuộc 

Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến 

thương mại 

 

5.  12/2019/TT-

BTNMT 

05/08/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận 

hành trạm thu dữ liệu viễn thám 

 

6.  13/2019/TT-

BTNMT 

07/08/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Ban hành Thông tư quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

 

7.  07/2019/TT-

BNNPTNT 

07/08/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

thức ăn thủy sản 

 

8.  12/2019/TT-BCT 30/07/2019 Bộ Công 

Thương 

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong 

Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn 

diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á và nước CHND Trung Hoa 

 

9.  42/2019/TT-BTC 05/08/2019 Bộ Tài Chính Bãi bỏ Thông tư số 128/2014/TT-BTC 

ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân 

đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế 

 

10.  43/2019/TT-BTC 05/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 

22/05/2018 của Chính phủ quy định về 

quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế 
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11.  2032/QĐ-

BTNMT 

05/08/2019 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước của Công ty Cổ phầncấp 

thoát nước Bình Định, khai thác nước 

dưới đất tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định để phục vụ cấp 

nước đô thị cho khu vực thị trấn Bồng 

Sơn, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

12.  1451/QĐ-BGTVT 08/08/2019 Bộ Giao 

Thông vận tải 

Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ 

Lãnh đạo Bộ và phân công quản lý các dự 

án đầu tư phát triển 

 

 

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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