ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC
Xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022
(Kèm theo Quyết định số: 71 /QĐ-UBND ngày 17 /01/2022
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Tên Quyết định
Quyết định ban hành
Khung giá rừng trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định ban hành tiêu
chuẩn kỹ thuật và đơn giá
cây giống lâm nghiệp
phục vụ các chương trình,
dự án phát triển trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận.
Quyết định ban hành Quy
chế xây dựng, quản lý và
thực hiện Chương trình
Xúc tiến thương mại tỉnh
Ninh Thuận
Quyết định Bãi bỏ Quyết
định số 38/2021/QĐUBND về tiêu chí lựa
chọn nhà đầu tư

Thời
điểm
trình

Cơ quan thực
hiện

Ghi chú

Tháng
3/2022

Sở Nông nghiệp Luật Lâm nghiệp năm
và Phát triển
2015 và Thông tư số
nông thôn
32/2018/TT-BNNPTNT

Tháng
3/2022

Thông
tư
số
Sở Nông nghiệp 15/2019/TT-BNNPTNT
và Phát triển
ngày 30/10/2019 của Bộ
nông thôn
trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Tháng
3/2022

Tháng
3/2022

5

Quyết định quy định điều
kiện về suất vốn đầu tư
trên một đơn vị diện tích
đất phù hợp với tình hình
thực tế tại địa phương

Tháng
3/2022

6

Quyết định ban hành quy
định cụ thể điều kiện, tiêu
chí, quy mô, tỷ lệ để tách
thành dự án độc lập trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tháng
3/2022

7

Quyết định ban hành quy

Tháng

Sở Công
Thương

Khoản 1 Điều 8 Quyết
định số 72/2010/QĐTTg

Sở Kế hoạch và
Luật Đầu tư
Đầu tư
Điểm d khoản 3 Điều 36
Nghị
định
số
31/2021/NĐ-CP ngày
Sở Kế hoạch và
26/3/2021 của Chính
Đầu tư
phủ quy định chi tiết và
thi hành một số điều của
Luật Đầu tư
Khoản 13 Điều 1 Nghị
định số 148/2020/NĐSở Tài nguyên CP của Chính phủ sửa
và Môi trường đổi, bổ sung một số nghị
định quy định chi tiết thi
hành luật đất đai.
Sở Tài nguyên Khoản 3 Điều 28 Luật

2
định trình tự, thủ tục xác
định giá đất cụ thể trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận
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Quyết định bãi bỏ Quyết
định số 97/2014/QĐUBND ngày 09/12/2014
của UBND tỉnh về việc
giao khu vực biển nhất
định cho tổ chức, cá nhân
khai thác, sử dụng tài
nguyên biển trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận
Quyết định bãi bỏ Quyết
định số 35/2015/QĐUBND ngày 23/6/2015
của UBND tỉnh về việc
Quy định lập, thẩm định
và phê duyệt Kế hoạch
ứng phó sự cố tràn dầu
của các cơ sở trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận

3/2022

Tháng
3/2022

Tháng
3/2022

10

Quyết định về quy định
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Lao độngThương binh và Xã hội
tỉnh Ninh Thuận

Quý
I/2022

11

Quyết định ban hành Quy
định khung giá dịch vụ sử
dụng cảng cá trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.

Quý
I/2022

12

Quyết định Quy định dạy
và học tiếng nói, chữ viết
của dân tộc thiểu số trong
các cơ sở giáo dục phổ
thông và trung tâm giáo
dục thường xuyên trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quý
I/2022

và Môi trường

Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật; Thông
báo số 339/TB-VPUB
ngày 12/10/2021 của
Văn phòng UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Nghị
định
số
11/2021/NĐ-CP ngày
10/02/2021 của Chính
phủ quy định việc giao
các khu vực biển nhất
định cho tổ chức, cá
nhân khai thác, sử dụng
tài nguyên biển.

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Quyết
định
số
12/2021/QĐ-TTg ngày
24/3/2021 của Thủ
tướng Chính phủ Ban
hành Quy chế hoạt động
ứng phó sự cố tràn dầu.

Nghị
định
số
107/2020/NĐ-CP
và
Sở Lao động- Thông
tư
số
Thương binh và 11/2021/TT-BLĐTBXH
Xã hội
ngày 30/9/2021 của Bộ
trưởng Bộ Lao độngThương binh và Xã hội.
Luật Thủy sản năm
2017; Nghị định số
26/2019/NĐ-CP (Gia
Sở Nông nghiệp
hạn năm 2021 sang năm
và Phát triển
2022: Công văn số
nông thôn
4848/VPUB-KTTH ngày
23/11/2021 của UBND
tỉnh)
Thông tư số 32/2021/TTBGDĐT
ngày
22/11/2021 của Bộ Giáo
Sở Giáo dục và
dục và Đào tạo hướng
Đào tạo
dẫn thực hiện một số
điều Nghị định số
82/2010/NĐ-CP
ngày
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Quyết định Quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Dân tộc tỉnh Ninh
Thuận

Quyết định bãi bỏ Quyết
định số 101/2016/QĐUBND ngày 29/12/2016
của UBND tỉnh về ban
hành Quy chế hoạt động
ứng phó, khắc phục và
giải quyết hậu quả sự cố
tràn dầu trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận
Quyết định ban hành Bộ
tiêu chí về xã nông thôn
mới giai đoạn 2021-2025
theo các mức độ đạt
chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu
trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.
Quyết định của ban hành
Bộ tiêu chí về thôn nông
thôn mới giai đoạn 20212025 theo các mức độ đạt
chuẩn, kiểu mẫu trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận.
Quyết định Sửa đổi, bổ
sung một số điều của
Quyết
định
số
09/2021/QĐ-UBND ngày
24/3/2021 của UBND tỉnh
quy định Bảng giá nhà ở,
công trình xây dựng và
vật kiến trúc; Bảng phân
cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận
Quyết định Quy định đăng
ký khám bệnh, chữa bệnh

Quý
I/2022

Tháng
4/2022

Ban Dân tộc

Sở Tài nguyên
và Môi trường

15/7/2010 của Chính phủ
Thông
tư
số
01/2021/TTƯRDT ngày
01/11/2021 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Ủy
ban Dân tộc hướng dẫn
chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn của cơ quan
chuyên môn về công tác
dân tộc thuộc UBND
cấp tỉnh, cấp huyện.
Quyết
định
số
12/2021/QĐ-TTg ngày
24/3/2021 của Thủ
tướng Chính phủ ban
hành Quy chế hoạt động
ứng phó sự cố tràn dầu

Tháng
5/2022

Sở Nông nghiệp Nghị
quyết
và Phát triển
25/2021/QH15
nông thôn
28/7/2021

số
ngày

Tháng
5/2022

Sở Nông nghiệp Nghị
quyết
và Phát triển
25/2021/QH15
nông thôn
28/7/2021

số
ngày

Tháng
5/2022

Sở Xây dựng

Tháng
5/2022

Sở Y tế

Thông báo số 369/TBVPUB ngày 31/10/2021
của Văn phòng UBND
tỉnh về Kết luận của Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Lê
Huyền tại Hội nghị tổng
kết việc thực hiện chính
sách bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư trên địa bàn
tỉnh.
Luật Bảo hiểm y tế năm
2008; uật sửa đổi, bổ

4
ban đầu và chuyển tuyến
khám bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tế trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận (thay thế
Quyết
định
số
19/2017/QĐUBND ngày
09/3/2017 của UBND
tỉnh)

sung một số điều của
Luật Bảo hiểm y tế năm
2014; Luật Khám bệnh,
chữa bệnh năm 2009;
Nghị
định
số
146/2018/NĐ-CP;
Thông
tư
số
43/2013/TT-BYT;
Thông
tư
số
14/2014/TT-BYT;
Thông
tư
số
40/2015/TT-BYT.

19

Quyết định ban hành quy
định thu hồi đất đối với
trường hợp không đưa đất
vào sử dụng hoặc chậm
đưa đất vào sử dụng tại
các khu, cụm công nghiệp,
khu chế xuất, làng nghề
trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.

20

Quyết định sửa đổi, bổ
sung một số điều của
Quyết
định
số
51/2017/QĐ-UBND ngày
03/7/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh quy định
quản lý hoạt động khí
tượng thủy văn trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận

21

Quyết định ban hành quy
định mức thu phí, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí khi thẩm định
cấp Giấy phép môi trường

22

Quyết định ban hành Đơn
giá xây dựng công trình
trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận

23

Quyết định Sửa đổi, bổ
sung Quyết định số
Quý
50/2019/QĐUBND ngày II/2022
21/8/2019 của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Khoản 36 Điều 2 của
Nghị
định
số
01/2017/NĐ-CP
của
Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định
quy định chi tiết thi
hành Luật đất đai.

Tháng
6/2022

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Nghị định 48/2020/NĐCP ngày 15/4/2020 của
Chính phủ Sửa đổi, bổ
sung một số điều của
Nghị
định
số
38/2016/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật
Khí tượng thủy văn.

Tháng
6/2022

Sở Tài nguyên
và Môi trường

Luật Bảo vệ môi trường
năm 2020

Tháng
6/2022

Tháng
6/2022

Thông
tư
số
12/2021/TTBXD ngày
Sở Xây dựng 31/8/2021 của Bộ Xây
dựng ban hành Định
mức xây dựng
Sau khi Chính phủ ban
Sở Kế hoạch và hành Nghị định sửa đổi,
Đầu tư
bổ sung hoặc thay thế
Nghị
định
số

5
về Ban hành Quy định
một số chính sách đặc thù
khuyến
khích
doanh
nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận

24

25

26

27

Quyết định sửa đổi, bổ
sung một số điều Quyết
định số 44/2020/QĐUBND ngày 29/10/2020
Quý
của Ủy ban nhân dân tỉnh
II/2022
ban hành Quy chế đánh
giá, xếp loại chất lượng
cán bộ, công chức, viên
chức
Quyết định quy định chính
sách trợ cấp thôi việc đối
với cán bộ chủ chốt cấp xã
Tháng
và chính sách hỗ trợ đối
7/2022
với cán bộ, công chức
luân chuyển từ tỉnh về
huyện, từ huyện về xã
Quyết định Quy định một
số chính sách hỗ trợ phát
triển du lịch Ninh Thuận
Tháng
trở thành ngành kinh tế
9/2022
mũi nhọn giai đoạn 20212025, tầm nhìn đến năm
2030
Quyết định ban hành quy
định về việc góp vốn quyền
sử dụng đất và điều chỉnh Tháng
lại quyền sử dụng đất để 9/2022
thực hiện dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

28

Quyết định ban hành Đề
án Đào tạo Bác sỹ y tế cơ
sở và chuyên ngành hiếm
ngành y tế tỉnh Ninh
Thuận giai đoạn 20212025.

Tháng
9/2022
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Quyết định ban hành Bộ

Quý

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

57/2018/NĐ-CP ngày
17/4/2018 của Chính
phủ (hiện nay, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đang
tiếp thu, bổ sung, chỉnh
sửa dự thảo).
Nghị quyết số 07NQ/TU
ngày
29/10/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp đến năm
2025, định hướng đến
năm 2030 đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới và các quy
định pháp

Sau khi HĐND tỉnh ban
hành Nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết
Sở Văn hóa, thể 04NQ/TU
ngày
thao và Du lịch 31/8/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
Khoản 34 Điều 2 Nghị
định số 01/2017/NĐ-CP
Sở Tài nguyên của Chính phủ sửa đổi,
và Môi trường bổ sung một số nghị
định quy định chi tiết thi
hành Luật đất đai.
Nghị
định
số
101/2017/NĐ-CP; Nghị
định số 81/2021/NĐSở Y tế
CP; Quyết định số
376/QĐ-TTg; Kế hoạch
số 93-KH/TU ngày
21/02/2018 của Tỉnh ủy
Sở Thông tin và Nghị
định
số

6
chỉ số đánh giá Chuyển III/2022
đổi số tỉnh Ninh Thuận

30

31

32

33

34

35

Quyết định Quy định mức
thu học phí đối với cơ sở
giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân năm
học 2022-2023 trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định Quy định các
khoản thu dịch vụ ngoài
học phí để phục vụ công
tác chăm sóc và giáo dục
trẻ theo Chương trình giáo
dục mầm non công lập trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định Quy định nội
dung và mức chi tập huấn,
bồi dưỡng giáo viên và
cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục để thực hiện chương
trình mới, sách giáo khoa
mới giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận
Quyết định Quy định nội
dung và mức chi các kỳ
thi, cuộc thi, hội thi trong
ngành giáo dục trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận
Quyết định ban hành Quy
định về khuyến khích, tổ
chức thực hiện xã hội hóa
đầu tư xây dựng, kinh
doanh và vận hành các
công trình hạ tầng bảo vệ
môi trường đối với cụm
công nghiệp trên địa bàn
tỉnh
Quyết định Sửa đổi, bổ
sung Quyết định số
23/2019/QĐUBND ngày
17/5/2019 của UBND tỉnh

Quý
III/2022

Quý
III/2022

Quý
III/2022

Quý
III/2022

Quý
III/2022

Tháng
10/2022

Truyền thông

64/2007/NĐ-CP; Quyết
định số 1726/QĐBTTTT
ngày 12/10/2020 của Bộ
Thông tin và Truyền
thông.

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Nghị
định
số
81/2021/NĐ-CP ngày
27/8/2021 của Chính
phủ

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Nghị
định
số
105/2020/NĐ-CP ngày
08/9/2020 của Chính
phủ

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thông
tư
số
83/2021/TT-BTC ngày
04/10/2021 của Bộ Tài
chính

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Thông
tư
số
69/2021/TT-BTC ngày
11/8/2021 của Bộ Tài
chính

Sở Công
Thương

Điểm b khoản 6 Điều 52
của Luật bảo vệ môi
trường
năm
2020
(chuyển sang từ STT 06
Quyết
định
số
195/QĐUBND
ngày
28/01/2021 của UBND
tỉnh)

Sở Y tế

Nghị
định
số
117/2020/NĐ-CP ngày
28/9/2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi

7
Ninh Thuận về việc ban
hành Quy định phân cấp
quản lý nhà nước về hành
nghề y, dược tư nhân trên
đia bàn tỉnh Ninh Thuận
36

37

38

39

40

phạm hành chính về lĩnh
vực y tế

Nghị
định
số
Quyết định đặt tên tuyến
Tháng Sở Văn hóa, thể 91/2005/NĐ-CP;
đường ven biển tỉnh Ninh
12/2022 thao và Du lịch Thông
tư
số
Thuận
36/2006/TT-BVHTTDL
Quyết định Quy định hệ
số điều chỉnh giá đất năm Tháng
Nghị định số 46/2014/
Sở Tài chính
NĐ-CP
2023 trên địa bàn tỉnh 12/2022
Ninh Thuận
Quyết định quy định chính
sách ưu đãi để thu hút,
trọng dụng nguồn nhân
Tháng
Sau khi HĐND tỉnh ban
lực chất lượng cao trong
Sở Nội vụ
12/2022
hành Nghị quyết
các ngành, lĩnh vực trụ
cột, trọng điểm, mang tính
đột phá của tỉnh
Quyết định ban hành Quy
định về quản lý, vận hành,
sử dụng khu khai thác
khoáng sản và khu khai
Thông
tư
số
thác tài nguyên thiên nhiên
13/2021/TT-BNNPTNT
khác; khu đô thị; điểm du
(Gia hạn năm 2021
lịch, khu du lịch; khu công
Sở Nông nghiệp
Quý
sang năm 2022: điều
nghiệp; điểm dân cư nông
và Phát triển
IV/2022
chỉnh tại Quyết định số
thôn; công trình phòng,
nông thôn
2322/QĐ-UBND ngày
chống thiên tai, giao
16/12/2021 của Chủ
thông, điện lực và công
tịch UBND tỉnh)
trình hạ tầng kỹ thuật khác
bảo đảm yêu cầu phòng
chống thiên tai trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.
Nghị
định
số
11/2010/NĐ-CP; Nghị
định số 100/2013/NĐQuyết định thay thế các
CP; Nghị định số
Quyết định: 25/2016/QĐQuý
Sở Giao thông 64/2016/NĐ-CP; Thông
UBND ngày 12/5/2016;
91/2016/QĐUBND
ngày IV/2022
vận tải
tư
số
50/2015/TT07/12/2016; 140/2017/QĐBGTVT; Thông tư số
UBND ngày 21/12/2017.
35/2017/TT-BGTVT;
Thông
tư
số
13/2020/TT-BGTVT.
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Quyết định thay thế Quyết
Quý
định số 44/2012/QĐ-UBND
IV/2022
ngày 17/08/2016.

Sở Giao thông
vận tải

Nghị
đinh
số
10/2020//NĐ-CP;
Thông
tư
số
12/2020/TT-BGTVT

