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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng       

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành trong các lĩnh vực         

trọng tâm, liên ngành cần tổ chức thực hiện theo dõi năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

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 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 

10/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm   

pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành trong 

các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần tổ chức thực hiện theo dõi năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, 

Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp 

 (Cục QLXLVPHC&TDTHTHPL); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP7. 
       TC_VP7_TP_61 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Song Tùng 



DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

ban hành trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần tổ chức thực hiện theo dõi năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

 

STT 
Tên loại     

văn bản 
Số, ký hiệu văn bản 

Thời gian 

ban hành 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Trích yếu nội dung của văn bản 

Ghi 

chú 

I NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH: 05 

1 Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND 27/5/2020 08/6/2020 

Về việc hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

2 Nghị quyết 46/2021/NQ-HĐND 

 

29/7/2021 

 

29/7/2021 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy 

định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ 

 

3 Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND 30/3/2022 30/3/2022 

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 

trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ      

bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 

4 Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND 15/7/2022 15/7/2022 

Quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc 

trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng 

ký kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx


5 Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND 15/7/2022 15/7/2022 
Bãi bỏ một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
 

II QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH: 07 

1 Quyết định 09/2012/QĐ-UBND 16/4/2012 26/4/2012 

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

nhà nước trong công tác quản lý về bảo vệ, bảo tồn,          

tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn              

tỉnh Ninh Bình 

 

2 Quyết định 05/2013/QĐ-UBND 04/5/2013 14/5/2013 
Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
 

3 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND 12/11/2014 22/11/2014 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và xử lý các vấn đề 

phát sinh khi vận hành Trạm bơm cống Kem 
 

4 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND 03/8/2017 13/8/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa 

và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn              

tỉnh Ninh Bình 

 

5 Quyết định 25/2018/QĐ-UBND 20/9/2018 01/10/2018 
Ban hành Quy định về quản lý và hành lang bảo vệ đối 

với đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
 

6 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND  31/01/2020 10/02/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường  

7 Quyết định 38/2021/QĐ-UBND 30/7/2021 10/8/2021 
Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công 

trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 
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