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  Ninh Thuận,  ngày      tháng      năm 2022 

 QUYẾT ĐỊNH 

   Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

   

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

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

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 24/11/2017 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều liên quan đến 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;  

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 

2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 

2021 – 2030; 

Căn cứ Nghị Quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/10/2020 của Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2025). 

Căn cứ Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 07/12/2020 cảu Tỉnh 

ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm 

kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025;  

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của 

Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Đề án phát triển kinh tế đô thị,trọng 

tâm là xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành thành phố thôngminh, tạo động 

lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh;  
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3471/TTr-SXD  

ngày 19 tháng 10 năm 2022 và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 

4253/STC-NS ngày 04/10/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 685/QĐ-

UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề cương Đề án 

phát triển kinh tế đô thị,trọng tâm là xây dựng Phan Rang-Tháp Chàm thành 

thành phố thông minh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như sau: 

1. Đính chính thời gian ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ghi tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 

14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28/10/2022 thành ngày 28/10/2021. 

2. Điều chỉnh, bổ sung nội dung nguồn vốn tại Khoản 8 Điều 1 Quyết 

định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau: 

“Nguồn vốn: nguồn Ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa”  

3. Các nội dung khác tại Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 14/6/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thuờng trực HÐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TT. HÐND, UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, TCDNC; 

- Lưu VT.     TL 
 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 
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