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  ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TỈNH NINH THUẬN                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

         Số:             /QĐ-UBND                          Ninh Thuận, ngày        tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư pháp, xây dựng, giao thông vận tải,  

văn hóa, thể thao và du lịch 
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

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; 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; 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

năm 2021; 

        Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Danh mục bổ sung xây dựng quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, văn hóa, thể 

thao và du lịch, tài nguyên và môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại các Công văn số: 341/SXD-VP 

ngày 29/01/2021, 384/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 02/02/2021, Sở Giao thông vận 

tải tại Công văn số 302/SGTVT ngày 09/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại Công văn số 268/SVHTTDL-TTS ngày 06/02/2021 và Sở Tư pháp tại Tờ trình 

số 270/TTr-STP ngày 09/02/2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư pháp, giao thông vận tải, xây dựng tại Quyết 
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định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2021, văn hóa, thể thao và du lịch tại Quyết định 

số 143/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1. Đưa ra khỏi danh mục và điều chỉnh thời gian ban hành Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực tư pháp, văn hóa thể thao và du lịch. 

2. Bổ sung vào Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

năm 2021 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng (theo danh mục đính kèm). 

Điều 2. Trách nhiệm của các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giao 

thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 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 (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;       

- Lưu: VT, TCDNC. VHH+VMT      
 

 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

Xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư 

pháp, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa thể thao và du lịch 

 (ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /    /2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên Quyết định 
Thời điểm 

trình 

Cơ quan 

thực hiện 

Nội dung điều 

chỉnh 

I 
Đưa ra khỏi danh mục và điều chỉnh thời gian ban hành Quyết định của 

UBND tỉnh thuộc lĩnh vực tư pháp, văn hóa thể thao du lịch 

1 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

Qúy 

I/2021 
Sở Tư pháp 

Đưa ra khỏi danh 

mục 

2 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản 

Qúy 

I/2021 
Sở Tư pháp 

Đưa ra khỏi danh 

mục 

3 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng công chứng số 1 

Qúy 

I/2021 
Sở Tư pháp 

Đưa ra khỏi danh 

mục 

4 

Quyết định quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh 

Thuận 

Qúy 

I/2021 
Sở Tư pháp 

Chuyển sang quý 

II/2021 

5 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 58/2016/QĐ-

UBND ngày 20/9/2016 của UBND 

tỉnh về đặt, đổi tên đường trên địa bàn 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

Qúy 

IV/2021 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Chuyển sang quý 

II/2021 

II 
Bổ sung vào Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2021 thuộc 

lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng 

1 

Quyết định ban hành Quy chế 

quản lý, khai thác, sử dụng, cập 

nhật hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản địa 

bàn tỉnh 

Qúy 

I/2021 
Sở Xây dựng  

2 

Quyết định ban hành giá thuê nhà 

thuộc sở hữu nhà nước chưa được 

cải tạo, xây dựng lại để làm trụ 

sở, hoạt động sản xuất kinh 

doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

I/2021 
Sở Xây dựng  

3 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Qúy Sở Xây dựng  
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điều của Quyết định số 

43/2020/QĐ-UBND ngày 

26/10/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành khung giá dịch vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận 

II/2021 

4 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng 

trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

5 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động cấp nước sạch 

trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

6 

Quyết định ban hành Quy định về 

quản lý, phân cấp quản lý cơ sở 

dữ liệu và cung cấp dữ liệu về 

công trình ngầm đô thị trên địa 

bàn tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

7 

Quyết định ban hành Quy định 

chi tiết một số nội dung về cấp 

giấy phép xây dựng trên địa bàn 

tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

8 

Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý đầu tư phát triển 

đô thị trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

9 

Quyết định ban hành giá thuê nhà 

ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

II/2021 
Sở Xây dựng  

10 

Quyết định ban hành Quy định 

Qũy đất dành cho xây dựng nhà ở 

xã hội và cơ chế, giải pháp hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển nhà ở xã 

hội trên địa bàn tỉnh 

Qúy 

III/2021 
Sở Xây dựng  

11 

Quyết định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 

955/2010/QĐ-UBND ngày 

17/6/2010 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về đình chỉ và hạn 

chế xe công nông, xe cơ giới ba 

bánh và xe thô sơ lưu thông trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Qúy 

III/2021 

Sở Giao 

thông vận tải 
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