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QUYẾT ĐỊNH 

 Đính chính Quyết định số 14802/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID19”  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông báo số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh uỷ V/v kết luận 

của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

ở người tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh về kết 

quả triển khai Kết luận số 44-KL/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

 Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng 

địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID19” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

 Căn cứ Kế hoạch số 7579/KH-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID19” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

Căn cứ Quyết định số 14802/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia 

xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID19”trên địa bàn thành 

phố Nha Trang; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đính chính nội dung ghi tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 2 Quyết định 

số 14802/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố như sau: 

 - Nội dung đã ghi tại Khoản 1 là “Tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện 

Phong trào trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà…” nay đính chính lại là “Tổ chức phát 

động, chỉ đạo thực hiện Phong trào trên địa bàn thành phố Nha Trang…”. 

- Nội dung đã ghi tại Khoản 5 là “Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí cho hoạt 

động của Phong trào theo quy định: từ nguồn Ngân sách tỉnh…” nay đính chính lại 

là “Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Phong trào theo quy định: từ 

nguồn Ngân sách thành phố…”. 
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Điều 2. Các nội dung còn lại của Quyết định số 14802/QĐ-UBND ngày 

10/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố vẫn có hiệu lực thi hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thành viên Ban Chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống 

dịch COVID19”trên địa bàn thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- TT.Thành uỷ; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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