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STT

Cơ quan
ban hành

Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm

1.

Chính phủ

83/NQ-CP

08-07-22

2.

Chính phủ

45/2022/NĐ
-CP

08-07-22

3.

Thủ tướng
Chính phủ

790/QĐ-TTg

03-07-22

4.

Thủ tướng
Chính phủ

791/QĐ-TTg

03-07-22

5.

Thủ tướng
Chính phủ

793/QĐ-TTg

06-07-22

6.

Thủ tướng
Chính phủ

801/QĐ-TTg

07-07-22

7.

Bộ Y Tế

1835/QĐBYT

04-07-22

8.

Bộ Y Tế

1768/QĐBYT

30-06-22

9.

Bộ Y Tế

1858/QĐBYT

06-07-22

Trích yếu
Về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để
ký quỹ đối với người lao động đi làm
việc tại Hàn Quốc theo chương trình
cấp phép làm việc cho lao động nước
ngoài của Hàn Quốc
Quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường
Thành lập Ban chỉ đạo về triển khai
thực hiện Chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội
Nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung
ương cho các địa phương thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho
người lao động theo QĐ số
08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ
Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn
giản hóa quy định liên quan đến hoạt
động kinh doanh thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo
dục và Đào tạo
Phê duyệt Chương trình bảo tồn và
phát triển làng nghề Việt Nam giai
đoạn 2021 - 2030
Thành lập Tổ công tác xây dựng
nguyên tắc, tiêu chí và rà soát
phương án phân bổ nguồn vốn
Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ban hành hưỡng dẫn thực hiện nội
dung "Cải thiện dinh dưỡng" thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
giảm nghèo bền vững
Ban hành hướng dẫn thực hiện can
thiệp phòng chống suy dinh dưỡng
thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi để
thực hiện chương trình mục tiêu quốc
gia XD nông thôn mới gđ 2021-2025

Ghi chú
Sao y số
487/SYUBND
ngày
13/7/2022

Sao y số
466/SYUBND
ngày
06/7/2022

Sao y số
486/SYUBND
ngày
13/7/2022
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10.

Bộ Xây dựng

566/QĐBXD

01-07-22

11.

Bộ Xây dựng

01/2022/TTBXD

30-06-22

12.

Bộ Công
Thương

11/2022/TTBCT

27-06-22

13.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

1879/QĐBGDĐT

05-07-22

14.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

1891/QĐBGDĐT

06-07-22

15.

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn

2564/QĐBNN-TY

08-07-22

16.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

1245/QĐBKHĐT

30-06-22

17.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

1271/QĐBKHĐT

05-07-22

18.

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

08/2022/TTBTNMT

05-07-22

19.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

12/2022/TTBGTVT

30-06-22

20.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

15/2022/TTBGTVT

30-06-22

21.

Bộ Thông tin và
Truyền thông

07/2022/TTBTTTT

30-06-22

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện
chức năng quản lý nhà nước về quản
lý hoạt động xây dựng tại một số địa
phương
Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa
bàn các huyện nghèo thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021-2025
Quy định về việc phân giao hạn
ngạch thuế quan nhập khẩu đối với
mặt hàng đường theo phương thức
đấu giá
Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức
chấm thi và công tác thanh tra, kiểm
tra chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2022
Ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học
sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn
quốc Cúp Milo năm 2022
Về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia
hỗ trợ tỉnh Bình Định phòng chống
dịch bệnh động vật
Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã
và Khu công nghiệp và ban hành quy
trình thu thập, tổng hợp và tính toán
tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu
chí quốc gia về nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến
lược phát triển Thống kê Việt Nam
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2045
V/v ban hành Thông tư quy định về
loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh
báo khí tượng thủy văn
Quy định Danh mục sản phẩm, hàng
hóa có khả năng gây mất an toàn
thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước
của Bộ Giao thông vận tải
Sửa
đổi
1:2022
QCVN
89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán
cải, sửa chữa phục hồi phương tiện
thủy nội địa
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT
ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
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22.

Bộ Thông tin và
Truyền thông

08/2022/TTBTTTT

30-06-22

23.

Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

03/2022/TTBVHTTDL

07-07-22

24.

BCĐ về triển
khai và phục hồi
75/QĐ-BCĐ
phát triển kinh
tế

07-07-22

quy định tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức âm thanh viên, phát
thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay
phim thuộc chuyên ngành TTTT
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và xếp lương đối
với viên chức chuyên ngành công
nghệ thông tin, an toàn thông tin
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và xếp lương viên
chức chuyên ngành văn hóa cơ sở
Về việc ban hành Quy chế làm việc
và phân công nhiệm vụ các thành
viên BCĐ về triển khai thực hiện
Chương trình phục hồi và phát triển
kinh tế xã hội

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

