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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính tên gọi các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 

 xây dựng đã giao dự toán thực hiện tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

 

CHỦ TỊCH 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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi năm 2022 cho Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp kinh phí thực hiện 

các đồ án quy hoạch từ nguồn tài trợ; 

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân 

dụng và Công nghiệp tại Công văn số 1078/BQLDA-QLDA2 ngày 05 tháng 12 

năm 2022; ý kiến trình của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4758/TTr-STC 

ngày  09 tháng 12 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đính chính tên gọi các đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây 

dựng tại Điều 1 Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:  

1. Đính chính nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai: 

- Đính chính nội dung tại gạch đầu dòng thứ nhất: “Thực hiện điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch Phân khu Khu đô thị mới Tây Bắc: 287.169.000 đồng” thành 

“Thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu dân cư 

Tây Bắc: 287.169.000 đồng”. 

- Đính chính nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai: “Thực hiện điều chỉnh 



2 

cục bộ Quy hoạch Phân khu Khu đô thị mới Đông Bắc (K3): 548.500.000 

đồng.” thành  “Thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phân khu (tỷ lệ 1/2000) 

Khu dân cư Đông Bắc, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: 548.500.000 

đồng.” 

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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