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Phan Thiết, ngày 18 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về việc tổ chức đấu giá đất cơ sở cũ và đầu tư xây dựng cơ sở mới 
Trường Chính trị tỉnh

-------

Tại phiên họp ngày 23/7/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe 
và cho ý kiến về việc tổ chức đấu giá đất cơ sở cũ và đầu tư xây dựng cơ sở mới 
Trường Chính trị  tỉnh theo nội  dung Công văn số 2546/UBND-ĐTQH, ngày 
21/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình số 08/TTr-TCT, ngày 07/7/2014 
của Trường Chính trị tỉnh. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các thành 
viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận:

Thống nhất chủ trương đấu giá đất cơ sở cũ và đầu tư xây dựng cơ sở mới 
Trường Chính trị tỉnh theo quy hoạch là cần thiết, phải làm. Trước mắt, tập trung 
triển khai hoàn thành công tác chuẩn bị và đầu tư xây dựng mới Trường Chính trị 
tỉnh tại  phường Phú Tài,  thành phố Phan Thiết  (sau đây gọi  tắt  đầu tư  mới 
Trường Chính trị tỉnh) với quyết tâm cao nhất để sớm hình thành và từng bước đi 
vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. 

Với tinh thần đó, cần tập trung thực hiện một số việc sau:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh rà soát, 

tính toán thật kỹ quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm trong thời gian tới 
để làm cơ sở xác đinh quy mô đầu tư cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh bảo 
đảm hợp lý, hiệu quả, tránh lãng phí.

2. Về quy mô và phân kỳ đầu tư mới Trường Chính trị tỉnh 
- Thống nhất diện tích khoảng 05 ha theo đề nghị của Trường Chính trị 

tỉnh; tính toán tường rào phía trước và phía sau cơ sở mới của Trường Chính trị 
tỉnh phải thẳng hàng với tường rào Trường Cao đẳng Nghề và Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh hiện nay; không thực hiện phân lô, không bố trí đất ở cho hộ gia đình ở khu 
vực tường rào phía sau cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh.

- Về phân kỳ đầu tư:
Trên cơ sở tính toán lại quy mô học viên để xác định đầu tư hợp lý từng 

hạng mục công trình, xác định lộ trình đầu tư phù hợp theo hướng ưu tiên đầu tư 
các hạng mục công trình cần thiết phục vụ ngay các hoạt động của Trường.
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Riêng  Hội  trường  chung,  phải  tính  toán  quy  mô  đủ  lớn  (khoảng  350 
người), bảo đảm các hoạt động cần thiết của Trường.

3. Về phương thức đầu tư mới Trường Chính trị tỉnh
Thống nhất đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và ưu tiên chi đền bù, giải tỏa 

và thu hồi 01 lần để quản lý và triển khai đầu tư xây dựng Trường.
4. Việc giao thêm diện tích đất cho Khách sạn Đồi Dương
Trước khi tiến hành đấu giá diện tích đất của Trường Chính trị tỉnh hiện 

nay; thống nhất thu hồi một phần diện tích để giao cho Khách sạn Đồi Dương đầu 
tư mở rộng phục vụ khách chính trị của tỉnh theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy 
tại Tờ trình số 308-TTr/VPTU, ngày 06/6/2014.

Căn cứ Thông báo này, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Thông báo này thay  thế Thông báo số 423-TB/TU, ngày 12/8/2014 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy./-

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh và các sở, ban, 
  ngành có liên quan; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu) 

Nguyễn Mạnh Hùng
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