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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện
nông thôn mới huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày
19/06/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày
17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy
định một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010
về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số
44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch
xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng
quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch
đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới
huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2040;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3911/TTr-SXD ngày
15/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án
Quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh
Thuận đến năm 2040.

2

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công
thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y
Tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT. TL
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