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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 23 tháng 9 năm 2019 

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

(Nhận từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019) 

 
 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  69/NQ-CP 13/09/2019 Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 

năm 2019 

Sao y số 

701/SY-

UBND 

ngày 

19.9.19 

2.  1193/QĐ-TTg 16/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt thay đổi, bổ sung danh sách 

Thành viên Hội đồng Thi đua Khen 

thưởng Trung ương. 

 

3.  1201/QĐ-TTg 16/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết 

định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 

của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy 

ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 

Sao y số 

702/SY-

UBND 

ngày 

19.9.19 

4.  1205/QĐ-TTg 16/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ 

lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 

 

5.  1208/QĐ-TTg 17/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính 

phủ cho 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc tỉnh 

Bình Định. 

 

6.  28/2019/QĐ-TTg 16/09/2019 Thủ tướng 

Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 

45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 

01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định việc áp dụng thuế suất thông thường 

đối với hàng hoá nhập khẩu 

 

7.  1138/CĐ-KTNN 11/09/2019 Kiểm toán 

Nhà nước 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động kiểm toán thông qua việc siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện 

công vụ 

 

8.  36/TT-BGTVT 12/09/2019 Bộ Giao 

thông vận tải 

Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định 

về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo 

trong vùng biển Việt Nam 

 

9.  21/2019/TT-BYT 21/08/2019 Bộ Y tế Hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học 

gia đình 

 

10.  62/2019/TT-BTC 19/09/2019 Bộ Tài chính Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 

tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về 
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xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

11.  03/2019/TT-

BKHCN 

26/06/2019 Bộ Khoa học 

và CN 

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

 

12.  17/2019/TT-BCT 19/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 

luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành, liên tịch ban hành 

 

13.  16/2019/TT-BCT 19/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch 

thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 

 

14.  1258/QĐ-

BKHĐT 

14/09/2019 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và 

hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

 

15.  2812/QĐ-BCT 16/09/2019 Bộ Công 

Thương 

Ban hành Quy định danh mục các vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức, viên chức 

 

16.  1233/QĐ-

LĐTBXH 

17/09/2019 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và XH 

Thành lập trường Cao đẳng Giao thông 

vận tải đường bộ 

 

17.  02/2019/QĐ-

KTNN 

22/08/2019 Kiểm toán 

Nhà nước 

Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp 

cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro xác 

định trong kiểm toán Báo cáo tài chính 

ngân hàng 

 

18.  03/2019/QĐ-

KTNN 

16/09/2019 Kiểm toán 

Nhà nước 

Quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài 

chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự 

toán kinh phí của đơn vị được kiểm toán 

 

 

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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