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Kính gửi:   

     - Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Công an thành phố; 

- Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

 

UBND thành phố Phan Thiết nhận được Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung điều khoản chuyển 

tiếp của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 

21/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân vùng các 

nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. 

UBND thành phố chuyển Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

17/02/2021 của UBND tỉnh đến Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý 

đô thị, Công an thành phố, Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố và 

UBND các phường, xã để nghiên cứu và kiểm tra, theo dõi đối với các nguồn tiếp 

nhận nước thải trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh bổ sung 

điều khoản chuyển tiếp quy định phân vùng theo Quyết định nêu trên. 

Kết quả thực hiện thường xuyên báo cáo về UBND thành phố để theo dõi, 

chỉ đạo. 

Đính kèm: Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 và Quyết 

định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận./.   

     

       

        :                                                                                                          
- Như trên; 

- TT: Thành ủy, HĐND thành phố;  

- CT, PCT UBND TP- Lê Văn Chơn; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;              

- Lưu: VT, QTM, TC, ĐBGT-H.  
 

V/v chuyển Quyết định số 

07/2021/QĐ-UBND ngày 

17/02/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận. 

 

 
 

KT. CHỦ T CH 

PHÓ CHỦ T CH 

 

 

 

 

Lê Văn Chơn 
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