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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 19 tháng 8 năm 2019 

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

(Nhận từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019) 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  59/NQ-CP 13/08/2019 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 7 năm 2019 

 

2.  61/NQ-CP 14/08/2019 Chính phủ Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng 

pháp luật tháng 8 năm 2019 

 

3.  68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  

4.  69/2019/NĐ-CP 15/08/2019 Chính phủ Quy định việc sử dụng tài sản công để 

thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng công trình theo hình 

thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 

 

5.  999/QĐ-TTg 12/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế 

chia sẻ 

 

6.  1007/QĐ-TTg 13/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Chuyển Trường Đại học An Giang là 

trường đại học thành viên của Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 

7.  25/2019/QĐ-TTg 13/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết định sửa đổi Quyết định số 

35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc 

sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

giao dịch chung 

 

8.  1014/QĐ-TTg 14/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án vận tải hàng không Tre Việt tại 

Cảng hàng không Phù Cát, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

 

9.  26/2019/QĐ-TTg 15/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực 

hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 

 

10.  1030/QĐ-TTg 16/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp 

đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 

 

11.  1035/QĐ-TTg 16/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công nhận huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 
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12.  1034/QĐ-TTg 16/08/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công nhận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới năm 2018. 

 

13.  04/2019/CT-

BKHĐT 

30/07/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của 

ngành Kế hoạch và Đầu tư trong các 

tháng cuối năm 2019 

 

14.  49/2019/TT-BTC 12/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

 

15.  13/2019/TT-BCT 31/07/2019 Bộ Công 

Thương 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong 

Hiệp định Khu vực Thương mại tự do 

ASEAN - Hàn Quốc 

 

16.  29/2019/TT-

BGTVT 

12/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 

30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài 

chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 

năm 1992 

 

17.  28/2019/TT-

BGTVT 

13/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 

30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài 

chính theo Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu 

nhiên liệu năm 2001 

 

18.  50/2019/TT-BTC 08/08/2019 Bộ Tài Chính Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ 

phải thu của doanh nghiệp nhà nước có 

chức năng mua, bán, xử lý nợ 

 

19.  27/2019/TT-

BGTVT 

07/08/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển; Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực 

trên phương tiện giao thông vận tải và 

phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác 

trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị 

xếp dỡ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp 

đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và 

khai thác trên biển và Quy chuẩn kỹ thuật 
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quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ 

thép - Sửa đổi 3: 2018 

20.  04/2019/TT-

BKHCN 

26/06/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện 

thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

 

21.  05/2019/TT-

BKHCN 

26/06/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn 

hàng hóa. 

 

22.  12/2019/TT-

BLĐTBXH 

15/08/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp 

 

23.  966/QĐ-BHXH 29/07/2019 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với 

ông Hà Thúc Chí 

 

24.  969/QĐ-BHXH 29/07/2019 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương 

 

25.  3156/QĐ-BNN-

TY 

14/08/2019 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ 

tỉnh Bình Định phòng chống dịch bệnh 

thủy sản 

 

26.  1416/QĐ-BGTVT 31/07/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Công bố danh mục văn bản QPPL về giao 

thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 

tháng đầu năm 2019 

 

27.  699/QĐ-BXD 15/08/2019 Bộ Xây dựng Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

việc công bố thông tin về Nhà ở và thị 

trường bất động sản 

 

 

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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