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

TỈNH NINH BÌNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:      /2022/QĐ-UBND  Ninh Bình, ngày      tháng 01 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố Ninh Bình  

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018  

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

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 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 quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Ninh Bình tại Tờ trình số 

06/TTr-UBND ngày 06/01/2022 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn 

bản số 351/BC-STP ngày 30/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế Quản lý đô thị thành phố 

Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 

05/02/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình: 

1. Sửa đổi Điều 9 như sau: 

“Điều 9. Quy định về xây dựng bậc thềm và mái đua tạm thời 

1. Đối với bậc thềm thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 

Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo 

Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Ninh Bình. 

2. Đối với phần mái đua tạm thời thực hiện theo quy định tại điểm a 

khoản 2.1 Điều 9 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

ban hành kèm theo Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.” 
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2. Sửa đổi Điều 27 như sau: 

“Điều 27. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

1. Việc tổ chức đám cưới, đám tang phải đảm bảo vệ sinh môi trường, trật 

tự đô thị và an toàn giao thông. 

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 11/3/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

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

các Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Ninh Bình và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022. 

2. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu áp dụng tại Quyết định này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế; trường hợp có vướng mắc hoặc phát sinh kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân 

dân tỉnh để xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Thành uỷ Ninh Bình; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP4,2,3,5,6,7. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 
Nguyễn Cao Sơn 
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