
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:          /SKHĐT-KGVX 
V/v xin chủ trương thắp sáng Tháp 

Chăm và Quảng trường tỉnh bằng 

năng lượng tái tạo nhân ngày                  

Trẻ em thế giới. 

     Ninh Thuận, ngày        tháng 9  năm 2020 
 

 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 

3353/VPUB-VXNV ngày 08/9/2020 về việc tổ chức thắp sáng Tháp Chăm và 

Quảng trường tỉnh bằng năng lượng tái tạo nhân ngày Trẻ em thế giới; Ngày 

10/9/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến tư vấn của các cơ 

quan liên quan về nội dung trên. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; đại diện các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công 

thương và UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 Cuộc họp đã bàn bạc và cùng thống nhất đề xuất UBND tỉnh một số nội 

dung như sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương sử dụng năng lượng tái tạo (đèn 

năng lượng mặt trời) để thắp sáng Tháp Poklong Garai và Nhà Bảo tàng tỉnh nhân 

ngày Trẻ em thế giới trong thời gian khoảng 3-5 ngày (trước và sau ngày Trẻ em 

thế giới - Ngày 20/11/2020); 

- Kinh phí thực hiện từ dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung 

tâm do Unicef tài trợ; 

- Các đèn năng lượng mặt trời sau khi sử dụng sẽ chuyển giao cho Ban quản lý 

Di tích trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quản lý và sử dụng. 

Sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ 

phối hợp với Unicef, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan 

khảo sát cụ thể, lập dự trù kinh phí đề nghị Unicef tài trợ.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

(Đính kèm Biên bản cuộc họp) 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Sở: VHTTDL, CT, LĐTBXH; 

- UBND TP PRTC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thái 
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