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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu  

khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

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 Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2011; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chát và chữa 

cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

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

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3672/TTr-SXD 

ngày 03 tháng 11 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp trong 

công tác kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về 

phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm 02 Chương và 10 

Điều. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 218/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám 

đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc 

Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn  và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận :                                                                          
- Như điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận; 

- TT. HĐND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh – Sở TTTT; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT.    TL                                                                           

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 
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Phan Tấn Cảnh 
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