
    
 

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     tháng    năm 2021 

 

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

Nhận từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021 

 
 

 

STT Số hiệu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu Ghi chú 

1.  13/NQ-CP 03/02/2021 Chính phủ Nghị quyết của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 

2.  08/2021/NĐ-CP 28/01/2021 Chính phủ Quy định về quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa 

 

3.  04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 

 

4.  157/QĐ-TTg 01/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Ban hành Chương trình phát triển sản 

phẩm quốc gia đến năm 2030 

 

5.  161/QĐ-TTg 02/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Công nhận thành phố Tuyên Quang là 

đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên 

Quang 

 

6.  165/QĐ-TTg 03/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ 

Phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt 

camera giám sát, chỉ huy điều hành 

giao thông phục vụ an ninh trật tự và 

xử lý vi phạm hành chính” 

 

7.  1053/QĐ-BYT 06/02/2021 Bộ Y tế 

 

Ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang 

phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi 

công cộng 

 

8.  122/2020/TT-

BTC 

31/12/2020 Bộ Tài 

chính 

Hướng dẫn chế độ công bố thông tin 

và báo cáo theo quy định của Nghị 

định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định về chào bén, giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường 

trong nước và chào bán trái phiếu 

doanh nghiệp ra thị trường quốc tế 

 

9.  103/QĐ-BTC 27/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tài chính năm 2020 

 

10.  05/2021/TT-BTC 20/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 

10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành 

nghề Thừa phát lại; phí thẩm định điều 

kiện thành lập, hoạt động Văn phòng 

Thừa phát lại 

11.  08/2021/TT-BTC 25/01/2021 Bộ Tài 

chính 

Ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ 

Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức 

nghề nghiệp kiểm toán nội bộ 

 

12.  95/QĐ-BXD 29/01/2021 Bộ Xây 

dựng 

 

Công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng năm 2020 

 

13.  01/2021/TT-

BGTVT 

27/01/2021 Bộ Giao 

thông vận 

tải 

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 

số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 

tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về cấp, sử 

dụng giấy phép lái xe quốc tế và 

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT 

ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái 

xe cơ giới đường bộ  

 

14.  88/QĐ-BNV 02/02/2021 Bộ Nội vụ 

 

Điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 

 

15.  4786/QĐ-

BGDĐT 

30/12/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

 

16.  01/2021/TT-

BGDĐT 

02/02/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục mầm non công lập 

 

17.  02/2021/TT-

BGDĐT 

02/02/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường 

tiểu học công lập 

 

18.  03/2021/TT-

BGDĐT 

02/02/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường 

trung học cơ sở công lập 

 

19.  04/2021/TT-

BGDĐT 

02/02/2021 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường 

trung học phổ thông công lập 

 

20.  48/2020/TT-

BGDĐT 

31/12/2020 Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Quy định về hoạt động thể thao trong 

nhà trường 
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21.  276/QĐ-BQP 27/01/2021 Bộ Quốc 

phòng 

 

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương và 

Tổ giúp việc thiết lập khu vực cấm 

bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu 

bay không người lái và các phương 

tiện bay siêu nhẹ 

 

22.  234/QĐ-BTNMT 04/02/2021 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở 

hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi” 

 

23.  124/QĐ-BTTTT 02/02/2021 Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Phê duyệt Danh sách thành viên và 

lãnh đạo các nhóm của Tổ công tác 

giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính 

phủ điện tử 

 

24.  95/QĐ-TCTK 29/01/2021 Tổng cục 

Thống kê 

Quyết định về việc tiến hành Khảo sát 

mức sống dân cư năm 2021 

 

 

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 

 
 

Trần Trọng Triêm 
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