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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục xây dựng quyết định của  

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022  
 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 93/TTr-STP ngày 13 

tháng 01 năm 2022.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục xây dựng quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 (theo danh mục đính kèm).  
 

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành 

Tổ chức soạn thảo, tham mưu ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đảm bảo đúng tiến độ và theo quy định của pháp luật. 
 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 



Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành theo Danh mục đính kèm tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu:VT, TCDNC. ĐTL 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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