
 
 

   

UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 BCĐ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT 

DOANH DOANH NGHIỆP   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-BCĐ Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

 
  

THÔNG BÁO  

Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển  

doanh nghiệp tỉnh 
 

 

 

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 

tỉnh Ninh Thuận;  

Căn cứ các Thông báo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp 

tỉnh: số 109/TB-BCĐ ngày 03/6/2021, số 132/TB-BCĐ ngày 17/8/2021 về danh 

sách thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 4695/STC-VP ngày 

05/12/2022 về việc thay thế Phó Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh 

nghiệp tỉnh; 

Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh thông báo thay 

thế thành viên Ban chỉ đạo như sau: 

1. Ông Nguyễn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Trưởng ban 

Thường trực (thay thế ông Hồ Trọng Luật đảm nhiệm công việc khác).  

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện theo Điều 2 Quyết định 

số 553/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận. 

2. Các nội dung khác tại Thông báo số 109/TB-BCĐ ngày 03/6/2021 và 

Thông báo số 132/TB-BCĐ ngày 17/8/2021 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển 

doanh nghiệp tỉnh không thay đổi. 

Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh thông báo để 

các thành viên biết, phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Trưởng ban, các PTB Chỉ đạo; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT.NDT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 
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