
 

     
 

                   Kính gửi:    

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh. 

            

 Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW 

ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (gửi 

kèm). 
 

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

1. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin, chỉ đạo, 

định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác khí tượng thủy văn, nhất là khi 

xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, đề án chính sách, pháp luật có tác 

động, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, 

Nhân dân quan tâm, bảo đảm theo Chương trình số 01-CTr/BTGTU-UBND 

ngày 12/8/2021 về việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân 

dân tỉnh thông tin, tuyên truyền về việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.        TT 
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Lê Huyền 
 

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 thực hiện Hướng dẫn 

số 63-HD/BTGTU ngày 

04/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy 

    Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2022 
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