
 ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH THUẬN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    324  /UBND-KT    Bình Thuận, ngày  30  tháng 01 năm 2020 

V/v đề xuất dự án Quản lý tổng 

hợp rác thải rắn sinh hoạt 

                        

   

  Kính gửi: Văn phòng Điều phối chương trình UNDP/GEF SGP. 

                                          
 

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với các 

đơn vị liên quan đã đề xuất ý tưởng với tên Dự án: “Kết nối các nguồn lực trong 

việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú Quý, Tuy Phong, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuậnˮ và gửi Văn phòng Điều phối chương 

trình UNDP/GEF SG; theo đó, để phối hợp với Văn phòng Điều phối chương 

trình UNDP/GEF SGP thực hiện dự án nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương và ủng hộ đề xuất thực hiện Dự án “Kết nối các 

nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương trên địa bàn huyện Phú Quý, 

Tuy Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuậnˮ do Hội liên hiệp phụ nữ 

tỉnh chủ trì thực hiện. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện 

dự án theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:        KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;                  PHÓ CHỦ TỊCH           
- Tỉnh đoàn;  

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh Lê Tuấn Phong; 

- Các Sở: TNMT, TC, XD, VH,TT&DL,  

   NN&PTNT, KH&ĐT; 

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- UBND TP Phan Thiết; 

- UBND các huyện: Tuy Phong, Phú Quý; 

- Hiệp hội du lịch tỉnh;        Lê Tuấn Phong 

- Hội nghề cá tỉnh; 

- Chi cục Thủy sản Bình Thuận; 

- Chi cục Bảo vệ môi trường; 

- Lưu: VT, KT.Vương. 
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