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Nhận từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

STT

Cơ quan
ban hành

Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm

1.

Chính phủ

95/NQ-CP

01-08-22

2.

Chính phủ

96/NQ-CP

01-08-22

3.

Chính phủ

49/2022/NĐ
-CP

29-07-22

4.

Chính phủ

50/2022/NĐ
-CP

02-08-22

5.

Thủ tướng
Chính phủ

18/2022/QĐ
-TTg

02-08-22

6.

Thủ tướng
Chính phủ

911/QĐ-TTg

29-07-22

7.

Thủ tướng
Chính phủ

919/QĐ-TTg

01-08-22

8.

Thủ tướng
Chính phủ

922/QĐ-TTg

02-08-22

Trích yếu
Phiên họp chuyên đề về xây dựng
pháp luật tháng 7 năm 2022
Ban hành chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm
2022 của Bộ Chính trị về phương
hướng phát triển kinh tế xã hội và
bảo đảm quốc phòng an ninh vùng
trung du và miền núi Bắc Bộ đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày
18/12/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều
theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP,
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và
Nghị định số 146/2017/NĐ-CP
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
đối với viên chức trong đơn vị sự
nghiệp công lập
Ban hành Quy định điều kiện, trình
tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận,
Quyết định công bố và thu hồi quyết
định công nhận địa phương đạt chuẩn
nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn
mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn
mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021 - 2025
Phê duyệt Đề án “Bảo vệ môi trường
trong hoạt động thủy sản giai đoạn
2021-2030”
Phê duyệt Chương trình mỗi xã một
sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025.
Phê duyệt Chương trình Phát triển du
lịch nông thôn trong xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Ghi chú

Sao y số
529/SYUBND
ngày
03/8/2022

2
9.

Thủ tướng
Chính phủ

923/QĐ-TTg

02-08-22

10.

Thủ tướng
Chính phủ

924/QĐ-TTg

02-08-22

11.

Thủ tướng
Chính phủ

925/QĐ-TTg

02-08-22

12.

Thủ tướng
Chính phủ

926/QĐ-TTg

02-08-22

13.

Thủ tướng
Chính phủ

930/QĐ-TTg

03-08-22

14.

Bộ Nội vụ

592/QĐBNV

01-08-22

15.

Bộ Tài Chính

1509/QĐBTC

29-07-22

16.

Bộ Tài Chính

47/2022/TTBTC

29-07-22

17.

Bộ Y Tế

05/2022/TTBYT

01-08-22

18.

Bộ Y Tế

06/2022/TTBYT

01-08-22

1810/QĐBVHTTDL

01-08-22

1823/QĐBVHTTDL

02-08-22

19.
20.

21.

Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch
Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch
Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

1839/QĐBVHTTDL

04-08-22

Phê duyệt Chương trình khoa học và
công nghệ phục vụ xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi
số trong xây dựng nông thôn mới,
hướng tới nông thôn mới thông minh
giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt Chương trình Tăng cường
bảo vệ môi trường, an toàn thực
phẩm và cấp nước sạch nông thôn
trong xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025
Phê duyệt Chương trình Nâng cao
chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu
chí an ninh trật tự trong xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Phê duyệt Đề án "Ngày tôn vinh
tiếng Việt trong cộng đồng người
Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn
2023-2030"
Về việc ban hành Quy chế hoạt động
của Trang thông tin điện tử Cải cách
hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ cơ quan Thường trực Cải cách hành
chính của Chính phủ
Điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh
vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài
chính
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN
năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023-2025
Chi tiết thi hành một số điều của
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày
08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y tế
Quy định danh mục và cấp số lưu
hành trang thiết bị y tế phục vụ
phòng, chống dịch COVID-19 trong
trường hợp cấp bách
Bổ sung danh mục các môn, các nội
dung thi đấu nhóm I, nhóm II và
nhóm III.
Phê duyệt Đề án Đại hội Thể thao
toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại
tỉnh Quảng Ninh
Công bố Danh mục di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia: Lễ hội Chùa Bà
- Cảng thị nước mặn

3
22.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

2138/QĐBGDĐT

03-08-22

23.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

12/2022/TTBGDĐT

26-07-22

24.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

13/2022/TTBGDĐT

03-08-22

25.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

1059/QĐBGTVT

01-08-22

26.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

20/2022/TTBGTVT

29-07-22

27.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

1373/QĐBKHĐT

29-07-22

28.

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

2860/QĐBNN-TCLN

27-07-22

29.

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

2939/QĐBNN-TC

02-08-22

30.

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

05/2022/TTBNNPTNT

25-07-22

31.

Ủy ban Dân tộc

480/QĐUBDT

21-07-22

Phê duyệt Kế hoạch giáo dục Sức
khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh
giai đoạn 2022-2025
Ban hành Chương trình Giáo dục
thường xuyên cấp trung học phổ
thông
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung
trong Chương trình Giáo dục phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng
12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm
vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án
đầu tư phát triển
Quy định về các biểu mẫu giấy chứng
nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi,
kho chứa nổi, giàn di động, phương
tiện thủy nội địa và sản phẩm công
nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy
nội địa.
Đính chính Thông tư số 10/2022/TTBKHĐT ngày 15.6.2022 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định chi tiết việc cung cấp, đăng tải
thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên
Hệ thống đấu thầu quốc gia
Công bố hiện trạng rừng toàn quốc
năm 2021
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
Hạng mục: Hoàn trả tuyến đường từ
nghĩa trang liệt sỹ An Hòa đến công
trình Hồ chứa nước Đồng Mít (phần
do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản
lý, đầu tư) - Dự án: Hồ chứa nước
Đồng Mít, tỉnh Bình Định
Hướng dẫn một số nội dung thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
Phân công công tác của bộ trưởng,
Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó
Chủ nhiệm

4

32.

Ủy ban Dân tộc

495/QĐUBDT

01-08-22

Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về
Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2025

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:

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- 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.

Trần Trọng Triêm

