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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG
Nhận từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022
STT

Cơ quan
ban hành

Số, ký hiệu

Ngày tháng
năm

1.

Chính phủ

39/2022/NĐ
-CP

18-06-22

2.

Chính phủ

43/2022/NĐ
-CP

24-06-22

3.

Chính phủ

44/2022/NĐ
-CP

29-06-22

4.

Thủ tướng
Chính phủ

773/QĐ-TTg

27-06-22

5.

Thủ tướng
Chính phủ

787/QĐ-TTg

29-06-22

6.

Thủ tướng
Chính phủ

788/QĐ-TTg

29-06-22

7.

Bộ Tài Chính

1224/QĐBTC

22-06-22

8.

Bộ Tài Chính

1225/QĐBTC

22-06-22

9.

Bộ Tài Chính

382022/TTBTC

24-06-22

10.

Bộ Tài Chính

39/2022/TTBTC

24-06-22

Trích yếu
Ban hành Quy chế làm việc của
Chính phủ
Quy định việc quản lý, sử dụng và
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp
nước sạch
Về xây dựng quản lý và sử dụng hệ
thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản
Về việc thành lập Hội đồng thẩm
định Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng các loại khoáng
sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Về việc thành lập Hội đồng thẩm
định Quy hoạch tổng thể khai thác,
sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến
năm 2045
Về việc thành lập Hội đồng thẩm
định Quy hoạch không gian biển
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm
nhìn đến năm 2045
Công bố danh mục báo cáo định kỳ
trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính
đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Tài chính
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ
trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính
đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Tài chính
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ
phí cấp giấy phép hoạt động xây
dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề
kiến trúc sư
Hướng dẫn một số điều của Nghị
định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về
kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng
dành cho người nước ngoài

Ghi chú

Sao y số
441/SYUBND
ngày
27/6/2022

2

11.

Bộ Tư pháp

1334/QĐBTP

10-06-22

12.

Bộ Tư pháp

1429/QĐBTP

27-06-22

13.

Bộ Tư pháp

04/2022/TTBTP

21-06-22

14.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

1816/QĐBGDĐT

28-06-22

15.

Bộ Giáo dục và
Đào tạo

1818/QĐBGDĐT

29-06-22

16.

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

1417/QĐBTNMT

01-07-22

17.

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

05/2022/TTBTNMT

30-06-22

18.

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

06/2022/TTBTNMT

30-06-22

19.

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

07/2022/TTBTNMT

30-06-22

20.

Bộ Nội vụ

06/2022/TTBNV

28-06-22

21.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

10/2022/TTBGTVT

23-06-22

Ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối
với người cao tuổi, người cao tuổi có
khó khăn về tài chính giai đoạn 2022
- 2030
Ban hành Kế hoạch tổng kết 06 năm
triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và
tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn
nhiệm thành viên Hội đồng quản lý
trong đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành Tư pháp
Bổ sung quy định về đối tượng và
điều kiện được đặc cách xét công
nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2022
Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm
2022
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 499/NQ-UBTVQH15ngày
28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội
Về việc ban hành Thông tư Ban hành
Định mức kinh tế - kỹ thuật Xây
dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn
thám quốc gia
Ban hành Thông tư ban hành quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa
hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000,
1:100.000
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc
gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày
11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp
lương đối với các ngạch công chức
chuyên ngành hành chính và công
chức chuyên ngành văn thư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT
ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy
định về việc kiểm tra chất lượng, an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông đường sắt

Sao y số
450/SYUBND
ngày
28/6/2022

3
22.

Bộ Giao Thông
Vận Tải

11/2022TTBGTVT

29-06-22

23.

Bộ Văn hoá,
Thể thao và Du
lịch

02/2022/TTBVHTTDL

01-07-22

24.

Bảo hiểm xã hội
Việt Nam

1392/QĐBHXH

01-07-22

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ
Quy chế An toàn hàng không dân
dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác
tàu bay
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp và xếp lương viên
chức chuyên ngành thư viện
Ban hành quy trình tiếp nhận Quyết
định hưởng và chi trả trợ cấp thất
nghiệp theo dịch vụ công " Giải
quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên
cổng dịch vụ công Quốc Gia

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

