
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

–––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /UBND-KTTH 

V/v tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 13/NQ-

HĐND ngày 23/5/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh  

 

  Ninh Thuận, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các  

dự án ODA ngành nước. 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành 

phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, (Nghị quyết có 

gửi đến các cơ quan) 

 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự 

án ODA ngành nước (chủ đầu tư) căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

nêu trên, khẩn trương phối hợp rà soát, triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo kịp 

thời, chặt chẽ. Quá trình thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cũng 

như triển khai các công việc liên quan, lưu ý thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý 

kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 450-TB/TU ngày 

20/5/2022./. 
 

 

 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; (b/c) 

- CT, PCT UBND tỉnh P.T.Cảnh; 

- Các Sở: TC, XD; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCDNC; 

- Lưu: VT.        MT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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