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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: 49/2020/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
về việc thành lập Văn phòng Phát triển Kinh tế
trực thuộc Sở Kế_____________________________
hoạch và Đầu tư 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của
Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng
12 năm 2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc
Ủy baUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế
hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng phát triển kinh tế trực thuộc Sở
Kế hoạch và Đầu tư.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
3682/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2020, Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình
số 3197/TTr-SNV ngày 16 tháng 11 năm 2020 và Báo cáo thẩm định số 1809/BCSTP ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số
207/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận, như sau:
“Điều 2. Vị trí, chức năng
1. Văn phòng Phát triển kinh tế (sau đây gọi tắt là EDO) là đơn vị sự
nghiệp công, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, có chức năng
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giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh vận động, thu hút nguồn vốn
đầu tư các thành phần kinh tế (đầu tư trong nước và nước ngoài), các nguồn vốn
tài trợ chính thức (ODA), viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO); hướng dẫn
giới thiệu địa điểm đầu tư, xử lý các dự án đầu tư theo quy trình “một cửa liên
thông”; hỗ trợ các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong quá trình triển khai dự án đầu tư,
tài trợ trên địa bàn tỉnh.”
Điều 2. Bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 207/2010/QĐ-UBND
ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Bãi bỏ Điều 3, Điều 4, Điều 5.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Phát triển kinh tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định tại Khoản 11 Điều 4 Nghị
định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 về việc Quy định tổ chức các
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành
thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Văn
phòng Phát triển Kinh tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.
Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 74/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng
10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

