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STT

Cơ quan
ban hành

Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm

1.

Chính phủ

88/NQ-CP

22-07-22

2.

Chính phủ

89/NQ-CP

25-07-22

3.

Chính phủ

90/NQ-CP

25-07-22

4.

Chính phủ

91/NQ-CP

25-07-22

5.

Chính phủ

48/2022/NĐ
-CP

26-07-22

6.

Thủ tướng
Chính phủ

17/2022/QĐ
-TTg

28-07-22

7.

Thủ tướng
Chính phủ

876/QĐ-TTg

22-07-22

8.

Thủ tướng
Chính phủ

877/QĐ-TTg

22-07-22

Trích yếu
Ban hành chương trình hành động
của Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm
2022 của Bộ Chính truh về định
hướng chiến lược địa chất, khoáng
sản và công nghiệp khai khoáng đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Triển
khai
Nghị
quyết
số
58/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm
2022 của Quốc hội về chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
giai đoạn 1
Triển
khai
Nghị
quyết
số
59/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm
2022 của Quốc hội về chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai
đoạn 1
Triển
khai
Nghị
quyết
số
60/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm
2022 của Quốc hội về chủ trương đầu
tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc
Trăng giai đoạn 1
Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Thông tin và Truyền thông
Phân cấp thực hiện các dự án, dự án
thành phần đầu tư các đoạn tuyến
đường bộ cao tốc theo hình thức đầu
tư công thuộc Chương trình phục hồi
và phát triển
Phê duyệt Chương trình hành động
chuyển đổi năng lượng xanh, giảm
phát thải khí các-bon và khí mê-tan
của ngành giao thông vận tải
Phê duyệt Đề án “Xây dựng và quản
lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu

Ghi chú

2

9.

Thủ tướng
Chính phủ

880/QĐ-TTg

22-07-22

10.

Thủ tướng
Chính phủ

884/QĐ-TTg

23-07-22

11.

Thủ tướng
Chính phủ

888/QĐ-TTg

25-07-22

12.

Thủ tướng
Chính phủ

892/QĐ-TTg

26-07-22

13.

Thủ tướng
Chính phủ

896/QĐ-TTg

26-07-22

14.

Thủ tướng
Chính phủ

897/QĐ-TTg

26-07-22

15.

Thủ tướng
Chính phủ

12/CT-TTg

22-07-22

16.

Bộ Nội vụ

572/QĐBNV

22-07-22

17.

Bộ Nội vụ

574/QĐBNV

25-07-22

18.

Bộ Tài Chính

44/2022/TTBTC

21-07-22

19.

Bộ Tài Chính

45/2022/TTBTC

27-07-22

hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”
Phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22
huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi
tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn
giai đoạn 2022 - 2025
Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về
các công trình, dự án trọng điểm
quốc gia, trọng điểm ngành Giao
thông vận tải
Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ,
giải pháp triển khai kết quả Hội nghị
lần thứ 26 các bên tham gia Công
ước khung
của Liên hợp quốc về biến đổi khí
hậu
Phê duyệt Đề án phát triển cụm liên
kết ngành kinh tế biển gắn với xây
dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh
thời kỳ đến năm 2030
Phê duyệt Chiến lược quốc gia về
biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm
2050
Phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ
thanh niên khởi nghiệp giai đoạn
2022 - 2030”
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà
nước năm 2023
Ban hành Khung chương trình, tài
liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín
ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số
43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án
đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại
các đơn vị sự nghiệp công lập
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí
chi thường xuyên thực hiện chính
sách, chế độ ưu đãi người có công
với cách mạng, thân nhân của người
có công với cách mạng và người trực
tiếp tham gia kháng chiến do ngành
Lao động – Thương binh và Xã hội
quản lý
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại
Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày
11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định thủ tục hải quan và

Sao y số
521/SYUBND
ngày
29/7/2022

3

20.

Bộ Tài Chính

46/2022/TTBTC

28-07-22

21.

Bộ Công
Thương

12/2022/TTBCT

25-07-22

22.

Bộ Công an

28/2022/TTBCA

15-07-22

23.

Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

1724/QĐBVHTTDL

22-07-22

24.

Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

04/2022/TTBVHTTDL

28-07-22

25.

Bộ Kế hoạch và
Đầu tư

1330/QĐBKHĐT

26-07-22

26.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

10/2022/TTBGDĐT

12-07-22

27.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

1005/QĐBGTVT

26-07-22

28.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

19/2022TTBGTVT

26-07-22

quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các
đối tượng được phép nhập khẩu, tạm
nhập khẩu không nhằm mục đích
thương mại
Ban hành Thông tư quản lý, sử dụng
kinh phí sự nghiệp thực hiện
CTMTQG giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2021-2025
Quy định về thời giờ làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi đối với người lao động
làm công việc vận hành, bảo dưỡng,
sửa chữa hệ thống đường ống phân
phối khí và các công trình khí
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày
23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định chi tiết thi hành một số điều
của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP
ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy
định các mục tiêu quan trọng về
chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa
học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực
lượng cảnh sát nhân dân có trách
nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và
trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên
quan.
Ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Chương trình giáo dục đạo đức,
lối sống trong gia đình đến năm 2030
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể
thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực thành lập và
sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quy định về đánh giá học viên học
Chương trình xóa mù chữ
Về việc phê duyệt Dự án cải tạo,
nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang,
tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí
Minh
Quy định về bảo trì công trình hàng
hải

4

29.

30.

31.

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn
Bộ Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn
Tổng cục Địa
chất và Khoáng
sản Việt Nam Bộ TN&MT

2879/QĐBNN-TCLN

29-07-22

06/2022/TTBNNPTNT

28-07-22

450/QĐĐCKS

28-07-22

Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thực
hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững
giai đoạn 2021-2025
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Thông tư quy định về kiểm dịch động
vật, sản phẩm động vật thủy sản
Xử phạt vi phạm hành chính

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

