
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-TCDNC 

V/v đính chính số, thời 

gian ban hành văn bản của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trong văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2022 

 
Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Xây dựng; 

- UBND huyện Ninh Phước; 

- UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;  

- Công ty TNHH Thuận Thảo. 

 

Sau khi tiếp nhận nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 2983/SKHĐT-EDO ngày 15/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh trình 

UBND tỉnh ban hành Văn bản 3676/UBND-TCDNC ngày 23/8/2022 chỉ đạo về 

việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết 

luận thanh tra số 101/KL-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy 

nhiên, do sơ suất trong khâu đánh máy, nên tại đoạn đầu của Văn bản 3676/UBND-

TCDNC ghi nhầm Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư là số 1607/SKHĐT-EDO 

ngày 13/5/2022. 

Nay, UBND tỉnh đính chính lại Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi trong 

Văn bản 3676/UBND-TCDNC ngày 23/8/2022 là Văn bản số 2983/SKHĐT-EDO 

ngày 15/8/2022 (cụ thể viết lại như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn 

số 2983/SKHĐT-EDO ngày 15/8/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo 

kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra số 101/KL-UBND 

ngày 10/01/2022). Các nội dung khác của Văn bản 3676/UBND-TCDNC ngày 

23/8/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo, đính chính lại để các cơ quan, đơn vị, Công ty TNHH 

Thuận Thảo biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, TN&MT; 

- Công ty Điện lực Ninh Thuận; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 
- UBND xã Phước Thuận; 

- UBND phường Mỹ Bình. 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 
- Lưu: VT. QMT 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Võ Minh Tâm 
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