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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Số: 42/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường
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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của
Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
2116/TTr-STTTT ngày 22 tháng 10 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 2017/BCSTP ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiếp nhận, xử lý
phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2020.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 21/Ngày 11-11-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

15

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

QUY ĐỊNH
Về tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 10 năm____________________________________
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định:
a) Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức thông
qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường thuộc phạm vi quản lý của các sở,
ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân cấp xã; các
cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch
vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh).
b) Trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong
việc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia khai thác, sử dụng hệ
thống thông tin phản ánh hiện trường để tiếp nhận, xử lý các phản ánh hiện
trường của cá nhân, tổ chức.
b) Cá nhân, tổ chức có ý kiến phản ánh hiện trường.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
1. Phản ánh hiện trường: là việc cá nhân, tổ chức chuyển thông tin phản
ánh thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đến Trung
tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh thông qua việc ghi nhận hiện
trường từ các ứng dụng trên nền tảng internet.
2. Cổng thông tin tương tác: là địa chỉ truy cập duy nhất trên môi trường
mạng kết nối các kênh thông tin phản ánh và cập nhật kết quả xử lý phản ánh
hiện trường của cơ quan Nhà nước được công khai trên môi trường mạng, bao
gồm:
a) Giao diện tương tác của cá nhân, tổ chức với cơ quan Nhà nước;
b) Giao diện nghiệp vụ đối với cơ quan Nhà nước;
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c) Giao diện giám sát, tổng hợp phục vụ quản lý lãnh đạo đơn vị;
d) Giao diện tổng hợp giám sát tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành lãnh đạo tỉnh.
3. Cơ quan xử lý: là các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh; các cơ
quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ
sự nghiệp công, dịch vụ công ích được giao xử lý phản ánh hiện trường của cá
nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4. Nhân sự xử lý: là công chức, viên chức, nhân viên trong các cơ quan xử
lý, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh được Cơ quan xử lý, Trung
tâm phân công nhiệm vụ xử lý các ý kiến phản ánh theo quy trình xử lý được ban
hành tại Quy định này.
Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường
1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
2. Đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.
3. Quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và phê duyệt kết quả xử lý phải cụ
thể, rõ ràng, thống nhất.
4. Nội dung thông tin trao đổi trong quá trình phân phối, xử lý, phê duyệt
kết quả xử lý phải rõ ràng, cụ thể.
5. Tiếp nhận, xử lý đúng thẩm quyền và thời hạn quy định; thực hiện tốt
việc phối hợp trong xử lý giữa các cơ quan xử lý với nhau.
6. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc gửi, chuyển, lưu trữ dữ liệu về
phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức.
7. Phối hợp kịp thời, có hiệu quả trong xử lý phản ánh hiện trường.
8. Trong trường hợp phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến nhiều cơ
quan xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý
không triệt để thì Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Chương II
HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU VỀ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG
Điều 4. Hình thức và thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường
1. Các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông
qua một trong các hình thức sau:
a) Ứng dụng di động: Ninh Thuan-S (Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh
Thuận)
b) Trang facebook đô thị thông minh: https://facebook.com/ninhthuansmart
c) Thư điện tử: dttm@ninhthuan.gov.vn
d) Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.ninhthuan.gov.vn
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2. Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được
thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.
Điều 5. Yêu cầu đối với phản ánh hiện trường
1. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu; tiếp tục phát triển phiên bản tiếng
Anh và các ngôn ngữ quốc tế thông dụng trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
2. Nội dung, hình ảnh, video; thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường
phải rõ ràng, chính xác.
3. Cung cấp đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của
cá nhân, tổ chức gửi phản ánh hiện trường.
4. Cá nhân, tổ chức có nội dung phản ánh hiện trường sẽ được giữ bí mật
khi có yêu cầu và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của
các thông tin phản ánh hiện trường.
Chương III
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG
Điều 6. Tiếp nhận phản ánh hiện trường
1. Nội dung: thực hiện tiếp nhận các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ
chức theo các bước sau:
a) Bước 1: Tiếp nhận phản ánh
Nhân sự tiếp nhận kiểm tra thông tin phản ánh đảm bảo đầy đủ theo yêu
cầu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Quy định này. Ngoài ra nhân sự
tiếp nhận có trách nhiệm phân loại nhóm phản ánh trong quá trình tiếp nhận.
b) Bước 2: Phân phối xử lý
Nhân sự tiếp nhận kiểm tra độ chính xác thông tin và phân phối cho cơ
quan có trách nhiệm xử lý (theo lĩnh vực, phạm vi xử lý phản ánh hiện trường của
các cơ quan xử lý Phụ lục I kèm theo quy định này), bao gồm:
- Trong trường hợp có phát hiện thông tin phản ánh không đảm bảo chính
xác, nhân sự tiếp nhận chuyển lại cho Bước 1 để xác minh độ chính xác của
thông tin;
- Trong trường hợp phản ánh đảm bảo, kiểm tra nội dung để xác định các
cơ quan liên quan và chuyển phân phối thông tin phản ánh để làm cơ sở xử lý. Cơ
quan xử lý có thể là một hoặc nhiều tùy vào nội dung phản ánh;
- Thông tin phản ánh được phân phối từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô
thị thông minh đến các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin tương tác (Giao
diện nghiệp vụ của cán bộ xử lý).
2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
3. Thời gian thực hiện: trong vòng 01 giờ làm việc ngay sau khi có phản
ánh.
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Điều 7. Xử lý phản ánh hiện trường
1. Nội dung: thực hiện xử lý phản ánh hiện trường theo các bước sau:
a) Bước 1: Tiếp nhận xử lý.
Thông tin phản ánh mới được phân phối sẽ được thông báo đến nhân sự xử
lý thông qua 4 hình thức phổ biến sau:
- Cổng thông tin tương tác (Giao diện nghiệp vụ xử lý);
- Thư điện tử công vụ của nhân sự xử lý;
- Thông báo qua ứng dụng di động;
- Thông báo qua tin nhắn điện thoại (SMS).
Trong vòng 30 phút nhân sự xử lý có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản
ánh từ Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.
b) Bước 2: Xử lý phản ánh hiện trường
Nhân sự xử lý có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh.
- Trong trường hợp đúng thẩm quyền cơ quan xử lý, nhân sự xử lý thực
hiện công tác xác minh và xử lý theo quy trình xử lý phản ánh kiến nghị của đơn
vị;
- Trong trường hợp xét thấy không đúng thẩm quyền xử lý, nhân sự xử lý
kích hoạt chức năng trả lại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để
phân phối cho các cơ quan, đơn vị có chức năng khác.
2. Cơ quan thực hiện: các cơ quan xử lý.
3. Thời gian thực hiện: theo quy định của từng cơ quan xử lý nhưng tối đa
không quá 06 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.
4. Trường hợp ý kiến phản ánh được phân phối đến không thuộc thẩm
quyền giải quyết của cơ quan xử lý, trong vòng 01 ngày làm việc cơ quan xử lý
chuyển trả lại cho Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
Điều 8. Phê duyệt kết quả xử lý phản ánh hiện trường
1. Nội dung:
Trên cơ sở kết quả xử lý được chuyển đến từ nhân sự xử lý, lãnh đạo có
thẩm quyền tiến hành phê duyệt:
- Trong trường hợp nội dung xử lý chưa đảm bảo, lãnh đạo phụ trách kích
hoạt chức năng trả lại nhân sự xử lý để tiến hành lại theo yêu cầu. Trong trường
hợp này, lãnh đạo phụ trách có thể áp dụng hình thức sửa đổi nội dung xử lý để
phê duyệt mà không cần trả lại nhân sự xử lý;
- Trong trường hợp nội dung xử lý đảm bảo yêu cầu, lãnh đạo phụ trách
thực hiện kích hoạt chức năng phê duyệt để hoàn thành công tác xử lý phản ánh
hiện trường của đơn vị.
2. Cơ quan thực hiện: các cơ quan xử lý.
3. Thời gian thực hiện: trong vòng 01 ngày làm việc ngay sau khi có kết
quả xử lý phản ánh hiện trường.
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Điều 9. Biên tập và công khai kết quả xử lý phản ánh hiện trường
1. Nội dung: việc trả lời và công khai kết quả xử lý phản ánh hiện trường
được thực hiện như sau:
a) Kết quả xử lý phản ánh hiện trường được kiểm tra trước khi công khai
cho cá nhân, tổ chức phản ánh thông qua các kênh tiếp nhận được quy định tại
Điều 4 (theo Mẫu thông tin kết quả xử lý Phụ lục II kèm theo Quy định này).
b) Trường hợp cá nhân, tổ chức có yêu cầu được giữ bí mật, kết quả xử lý
phản ánh hiện trường sẽ được gửi đến từng cá nhân, tổ chức tương ứng và không
được công khai.
c) Trường hợp các phản ánh hiện trường có nội dung liên quan đến bảo vệ
bí mật Nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật
Nhà nước thì việc trả lời kết quả xử lý phản ánh hiện trường phải tuân thủ theo
quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước (không công khai kết
quả) hoặc những nội dung khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
2. Cơ quan thực hiện: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh.
3. Thời gian thực hiện: trong vòng 01 giờ làm việc ngay sau khi kết quả xử
lý phản ánh hiện trường được phê duyệt.
Điều 10. Tương tác và đánh giá kết quả xử lý
1. Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền phản hồi lại thông tin nhằm làm
rõ hơn kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước.
2. Cơ quan xử lý có trách nhiệm làm rõ thông tin có phản hồi từ kết quả
giải quyết của cá nhân, tổ chức.
3. Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền đánh giá kết quả xử lý của cơ
quan Nhà nước với 3 tiêu chí sau:
a) Hài lòng;
b) Chấp nhận được;
c) Không hài lòng.
Điều 11. Chế độ thông tin, lưu trữ
1. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thực hiện chế độ thông
tin, có trách nhiệm lưu trữ tất cả các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức
trên máy chủ để cung cấp cho cơ quản lý Nhà nước khi được yêu cầu.
2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh
Thuận (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận) công
khai thông tin về quá trình tiếp nhận, phân phối, xử lý và duyệt kết quả xử lý trên
hệ thống để cá nhân, tổ chức kiểm tra, giám sát (trừ trường hợp được quy định tại
điểm c khoản 1 Điều 9 Quy định này).
3. Các cơ quan xử lý có triển khai các giải pháp, phần mềm ứng dụng liên
quan xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức có trách nhiệm kết nối, liên
thông dữ liệu trên các hệ thống phần mềm này vào hệ thống thông tin phản ánh
hiện trường tỉnh Ninh Thuận.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị để thực hiện việc kết nối, liên
thông dữ liệu về hệ thống.
2. Chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
cho hệ thống thông tin phản ánh, hiện trường tỉnh Ninh Thuận vận hành ổn định,
thông suốt.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh:
a) Thực hiện quy trình theo dõi và tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, phân phối
phản ánh của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin phản ánh hiện trường
tỉnh Ninh Thuận.
b) Triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng về hoạt động của hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh
Thuận để các cá nhân, tổ chức được biết và hưởng ứng sử dụng.
4. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan xử lý phản hồi các phản ánh
của cá nhân, tổ chức đúng thời hạn quy định.
5. Tập huấn, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân sự của các cơ
quan xử lý để vận hành hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận.
6. Hướng dẫn các cơ quan xử lý đối với các vấn đề liên quan đến kỹ thuật
công nghệ, tổ chức kết nối, liên thông dữ liệu từ các hệ thống phần mềm liên
quan xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức về hệ thống thông tin phản
ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận.
7. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng), hàng quý (trước ngày
20 tháng cuối cùng của quý), hàng năm (trước ngày 20/12) hoặc theo yêu cầu đột
xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả
tiếp nhận, xử lý các phản ánh của cá nhân, tổ chức; tổng hợp các trường hợp xử
lý quá hạn, vấn đề tồn đúng, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem
xét, chỉ đạo xử lý.
8. Định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh của cá
nhân, tổ chức đến Sở Nội vụ để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính.
9. Cung cấp thông tin liên quan đến người gửi phản ánh cho cơ quan chức
năng để liên hệ, có đủ thông tin phản ánh, phục vụ xử lý hiệu quả nếu có yêu cầu.
10. Đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, cập nhật các lĩnh vực
được phép tiếp nhận phản ánh của cá nhân, tổ chức cho phù hợp với các điều
kiện, nhu cầu thực tế tại tỉnh Ninh Thuận.
11. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch nâng cấp, hoàn
thiện hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận.
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Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Bổ sung kết quả xử lý phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức vào tiêu
chí đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.
Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan xử lý
1. Các cơ quan xử lý có văn bản cử một (01) lãnh đạo và một (01) nhân sự
làm đầu mối tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức;
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cung cấp thông tin cho Trung tâm Giám sát,
điều hành đô thị thông minh để theo dõi, giám sát tổng hợp.
2. Bố trí phương tiện kỹ thuật (máy vi tính, đường truyền internet,…) để
kết nối các thiết bị này vào hệ thống.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc liên quan
đến lĩnh vực quản lý, kịp thời tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin đúng thời
gian quy định.
4. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực đóng góp
ý kiến thông qua Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Ninh Thuận, qua
đó nêu gương và khuyến khích các tổ chức, công dân đóng góp ý kiến để xây
dựng hình ảnh tỉnh Ninh Thuận văn minh, sạch đẹp.
5. Chịu trách nhiệm đối với những hậu quả xảy ra liên quan đến việc chậm
xử lý hoặc không xử lý đối với các thông tin được tiếp nhận từ Trung tâm Giám
sát, điều hành đô thị thông minh.
Điều 15. Trách nhiệm của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị
thông minh
1. Xây dựng và thực hiện quy trình theo dõi và tiếp nhận, kiểm tra, phân
loại, luân chuyển ý kiến của cá nhân, tổ chứcthông qua các hình thức được nêu
tại Khoản 1 Điều 4 Quy định này.
2. Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan xử lý, phản hồi các ý kiến của
cá nhân, tổ chức đúng thời hạn quy định.
3. Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ủy
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả
tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cá nhân, tổ chức; tổng hợp các trường hợp xử lý
quá hạn, không dứt điểm và vấn đề tồn đọng, vướng mắc để Ủy ban nhân dân
tỉnh có phương án chỉ đạo xử lý.
4. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý các ý kiến của cá
nhân, tổ chức đến Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông để đánh giá, xếp
hạng cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Triển khai thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin
đại chúng về hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh để
các tổ chức, công dân được biết và hưởng ứng sử dụng.
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6. Cung cấp thông tin liên quan đến người gửi ý kiến cho cơ quan chức
năng để liên hệ, có đủ thông tin phản ánh, góp ý phục vụ xử lý hiệu quả nếu có
yêu cầu.
7. Đề xuất lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân
tỉnh bổ sung, cập nhật các lĩnh vực được phép tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ
chức cho phù hợp với các điều kiện, nhu cầu thực tế tại tỉnh Ninh Thuận.
Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật
1. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin đúng, có giá trị giúp chính quyền
kịp thời phát hiện tiêu cực, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý
được xem xét khen thưởng theo quy định.
2. Cá nhân, tổ chức hoặc cá nhân, tổ chức khác cung cấp, phản ánh thông
tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp thông tin qua phản ánh hiện
trường để vụ lợi, gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp, uy tín của
cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ phải bồi
thường thiệt hại (nếu có), xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm
hình sự theo quy định.
3. Cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công
tác tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin qua hệ thống thông tin phản ánh hiện
trường được xem xét khen thưởng. Nếu thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định tùy
theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
Điều 17. Tổ chức thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai hướng dẫn thực
hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có các vấn đề phát sinh mới,
không phù hợp hoặc chưa được quy định rõ, các cơ quan, đơn vị có ý kiến gửi về
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, điều chỉnh Quy định cho phù hợp với thực tế./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh
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Phụ lục I
LĨNH VỰC, PHẠM VI XỬ LÝ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG
CỦA CÁC CƠ QUAN XỬ LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 10 năm____________________________________
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

I

1

Cơ quan,
Lĩnh vực, phạm vi xử lý phản ánh hiện trường
đơn vị
Các Sở, ban, ngành, địa phương
1. Xác nhận nội dung quảng cáo: đối với các sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.
2. Y tế dự phòng:
- Về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự
phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh
không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích;
sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức
khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; hóa chất, chế phẩm
diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và
y tế trên địa bàn tỉnh;
- Giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm,
bệnh chưa rõ nguyên nhân, phát hiện sớm và xử lý các
bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình
dịch theo quy định của pháp luật;
- Việc tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho
Sở Y tế
các đối tượng theo quy định của pháp luật.
3. Dược và mỹ phẩm:
- Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ
phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc
theo quy định;
- Quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược;
- Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy
định của pháp luật.
4. An toàn thực phẩm:
- Giám sát chất lượng sản phẩm và các cơ sở sản xuất,
kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng
cụ chứa đựng, vật liệu bao gói, nước uống đóng chai,
nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực
phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng và các thực phẩm
khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế;
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- Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều
kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh,
dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa
bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.
1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (gồm: Quy hoạch
xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc
thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc,
cảnh quan đô thị):
Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã
được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp, bao gồm:
Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng;
quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây
dựng; cấp giấy phép quy hoạch.
2. Hoạt động đầu tư xây dựng:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: cấp giấy
phép xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì
công trình xây dựng;
- Giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự
cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an
Sở Xây dựng
toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây
dựng công trình trên địa bàn tỉnh.
3. Phát triển đô thị:
Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát
triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo
quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt.
4. Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu
kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: cấp nước, thoát
nước đô thị và khu công nghiệp; quản lý chất thải rắn
thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất
vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản
lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao
thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử
dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị:
a. Chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị:
Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp
luật về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. Tổ chức
lập, thẩm định về quy hoạch cây xanh đô thị theo phân
công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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b. Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ): Hướng
dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
quy hoạch và các hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng
nghĩa trang.
c. Quản lý xây dựng ngầm đô thị:
Hướng dẫn, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt và
quản lý thực hiện quy hoạch không gian xây dựng ngầm
đô thị
5. Nhà ở:
Thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội
đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa
bàn tỉnh.
6. Công sở: Kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây
dựng công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc
phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản
lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm
việc thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.
7. Vật liệu xây dựng: Kiểm tra và tổ chức thực hiện các
quy chuẩn k thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao
động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản
làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản
xuất vật liệu xây dựng.
1. Di sản văn hóa:
Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát
huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng
gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;
2. Về nghệ thuật biểu diễn:
- Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ,
người mẫu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định
của pháp luật;
- Cấp giấy phép phê duyệt nội dung, cấp nhãn kiểm soát
Sở Văn hóa bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ
Thể thao và chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu.
2. Điện ảnh:
Du lịch
- Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động,
phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt
động văn hóa, vui chơi, giải trí công cộng;
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện
các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt
động điện ảnh khác ở địa phương.
3. Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:
Quản lý hoạt động mua bán, trưng bày, sao chép tác phẩm
m thuật tại địa phương.
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4. Quyền tác giả, quyền liên quan:
Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và
đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan
đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở
hữu quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương.
5. Quảng cáo:
Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi
vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các
phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, môi trường mạng,
xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin).
6. Văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên
truyền cổ động:
- Hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động karaoke,
vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa,
trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi
công cộng tại địa phương;
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện liên hoan, hội thi,
hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa
khác tại địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc trang trí, sử dụng Quốc kỳ,
Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
theo quy định của pháp luật.
7. Về gia đình:
Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định
của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình
đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.
8. Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên
nghiệp:
Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ
thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh
hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên
nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định
của pháp luật.
9. Du lịch:
-Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử
dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường
du lịch, khu du lịch, điểm du lịch ở địa phương.
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- Tổ chức lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương,
tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định
công nhận.
- Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép
thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước
ngoài đặt tại địa phương theo quy định của pháp luật.
-Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép
kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa
phương theo quy định của pháp luật.
- Thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho
khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt
thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn
kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du
lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du
lịch khác.
- Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách
du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du
lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ
chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội
chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được
phê duyệt.
- Quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch
bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt
động vi phạm pháp luật về du lịch.
1. Đất đai:
- Về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử
dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển qu đất; quản
lý, khai thác qu đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất
theo quy định.
2. Quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:
Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cho
thuê thuộc sở hữu Nhà nước; khảo sát, đánh giá hiện trạng,
chất lượng qu nhà được giao quản lý để có kế hoạch sửa
chữa, cải tạo.
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3. Tài nguyên nước:
Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước;
theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm
nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.
4. Tài nguyên khoáng sản:
Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép
thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ
sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác
khoáng sản.
5. Môi trường:
Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ, để xác định thiệt
hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối
với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn
từ hai huyện, thành phố trong tỉnh trở lên.
1. Lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp
2. Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng
3. Lĩnh vực lao động, tiền lương

5

Sở Lao động, 4. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện
Thương binh 5. Lĩnh vực an toàn lao động
và Xã hội
6. Lĩnh vực người có công
7. Lĩnh vực bảo trợ xã hội
8. Lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em
9. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội
1. Về quy hoạch và kế hoạch

Thực hiện kế hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh.

2. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp
nước ngoài vào địa bàn tỉnh; hoạt động xúc tiến đầu tư.
3. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà
tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

6

Sở Kế
hoạch và
Đầu tư

Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử
dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
4. Về quản lý đấu thầu
Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu,
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp
luật về đấu thầu.
5. Về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp:
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập,
sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương
quản lý;
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- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng
ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh
nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng
ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn
thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm
tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền
các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp
tại địa phương, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng
ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương
6. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân
1. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp bao gồm:
- Điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ
khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng);
- Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị
có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi
trường;
- An toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp
thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;
Sở Công
- Khuyến công;
Thương
- Cụm công nghiệp;
- Tiểu thủ công nghiệp.
2. Thương mại
- Thương mại nội địa
- Xuất nhập khẩu
- Thương mại điện tử
- Quản lý thị trường
- Xúc tiến thương mại
- Cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
- Hội nhập kinh tế
1. Quản lý các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng
Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình,
nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc
thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện
Sở Giáo dục đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển
và Đào tạo sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định
chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống
mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các
hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

30

CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 21/Ngày 11-11-2020

2. Quản lý về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực
giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa
phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ
chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương
theo quy định của pháp luật.
3. Trực tiếp quản lý đối với các Trường Trung học phổ
thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh
Thuận, Trung tâm Y tế học đường và Trung tâm Tin họcSở Giáo dục và Đào tạo.
1. Quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng: Quyết
định 25/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 12/5/2016 của UBND
tỉnh Ninh Thuận và Quyết định 140/2017/QĐ-UBND của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (Sở Giao thông Vận tải
quản lý xây dựng).
Sở Giao thông
9
2. Đường sắt: phản ánh trực tiếp về số điện thoại Ga Tháp
vận tải
Chàm hoặc có thể phản ánh về Sở Giao thông Vận tải.
3. Vận tải đường bộ (xe khách, bến xe, xe buýt, taxi,..):
Phản ánh gửi về Sở Giao thông Vận tải.
4. Sát hạch Giấy phép lái xe: Phản ánh gửi về Sở Giao
thông Vận tải.
1. Về lĩnh vực xây dựng:
- Quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép được
cấp trên địa bàn thành phố; phương án tháo dỡ các công
trình xây dựng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành
phố; sử dụng, đào vỉa hè, lề đường, lòng đường; cấp Giấy
chứng nhận biển số nhà theo sự phân công, phân cấp của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Ủy ban
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng
nhân dân
mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác,
10. thành phố
sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn theo
Phan Rang quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy
Tháp Chàm
ban nhân dân tỉnh.
2. Về lĩnh vực giao thông vận tải:
- Quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy
nội địa địa phương đang khai thác do thành phố chịu trách
nhiệm quản lý;
- Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của
pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền;

CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 21/Ngày 11-11-2020

II
1

2

3

4

5

31

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và
xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn
chiếm hành lang an toàn giao thông.
3. Môi trường và Đô thị
- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn thành
phố Phan Rang - Tháp Chàm.
- Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng thành phố
- Quản lý hệ thống vỉa hè và thoát nước thành phố Phan
Rang - Tháp Chàm.
4. Công viên cây xanh
- Quản lý, khai thác hoạt động dịch vụ công viên, tổ chức
phục vụ văn hóa nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, lễ hội đúng
theo quy định của pháp luật.
- Quản lý địa bàn, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng
trái phép các vị trí được quy hoạch xây dựng công viên,
trồng cây xanh đô thị.
- Quản lý, bảo vệ và phát triển công viên, cây xanh đô thị,
vườn hoa, vườn thú, vườn chơi trên địa bàn thành phố để
phục vụ nhân dân.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình bảo đảm chất
lượng hệ thống công viên, cây xanh đô thị, việc tuân thủ quy
chuẩn về tỷ lệ phủ xanh cây xanh đô thị trên địa bàn thành
phố.
- Đảm bảo an ninh trật tự khu vực công viên đảm bảo nếp
sống “văn minh - lành mạnh”, tạo điều kiện thông thoáng,
thuận lợi cho mục đích phục vụ công cộng.
- Chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống công viên và
cây xanh đô thị
Các đơn vị công ích, sự nghiệp công
Công ty cổ
Các thông tin phản ảnh liên quan đến hạ tầng đảm bảo cấp
phần Cấp
nước an toàn: ống nước, đồng hồ nước, công nghệ xử lý
nước tỉnh
nước,…
Ninh Thuận
Công ty
Các thông tin phản ảnh liên quan đến hạ tầng đảm bảo việc
Điện lực
cấp điện an toàn: bể cáp, dây điện, cột điện, trạm biến áp,
Ninh Thuận đồng hồ điện,…
Các thông tin phản ảnh liên quan đến hạ tầng viễn thông
Viettel
như: cống, bể cáp, cáp, dây thuê bao, cột anten trạm BTS do
Ninh Thuận
Viettel quản lý.
Các thông tin phản ảnh liên quan đến hạ tầng viễn thông
VNPT
như: cống, bể cáp, cáp, dây thuê bao, cột anten trạm BTS do
Ninh Thuận
VNPT quản lý.
FPT
Các thông tin phản ảnh liên quan đến hạ tầng viễn thông
Chi nhánh
như: cáp, dây thuê bao do FPT quản lý.
Ninh Thuận
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Phụ lục II
MẪU THÔNG TIN XỬ LÝ KẾT QUẢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 10 năm____________________________________
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

UBND TỈNH NINH THUẬN
TÊN CƠ QUAN
CHUYÊN MÔN
______________

Số:

/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________

Ninh Thuận, ngày….tháng…. năm….

Kính gửi: Quý [cá nhân/tổ chức]

[Đơn vị xử lý] xin thông báo kết quả xử lý phản ánh của quý [cá nhân/tổ
chức] như sau:
[Nội dung trả lời kết quả xử lý]
Chúng tôi cảm ơn cá nhân/tổ chức và mong tiếp tục nhận được phản ánh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-…
- Lưu VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

