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

về chủ trương hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Pa-la-oan, Phi-lip-pin; 
chủ trương thực hiện dự án Khu hành chính tập trung và Quảng trường tỉnh; 

về xây dựng phương án thành lập thị xã Phan Rí
-------

Trong phiên họp ngày 28/10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) 
đã nghe và cho ý kiến về chủ trương hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với 
tỉnh  Pa-la-oan,  Phi-lip-pin;  chủ  trương  thực  hiện  dự  án  Khu  hành 
chính tập trung và Quảng trường tỉnh;  về xây dựng phương án thành 
lập thị xã Phan Rí. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, các 
thành viên dự họp tham gia ý kiến; Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận:

1. Về chủ trương hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Pa-la-oan, 
Phi-lip-pin 

Thống nhất chủ trương thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận 
với tỉnh Pa-la-oan, Phi-lip-pin theo đề nghị tại  Công văn số 32 -CV/BCS, 
ngày 02/10/2014 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Về chủ trương triển khai dự án Khu hành chính tập trung và 
Quảng trường tỉnh 

Do điều kiện ngân sách và thị  trường bất  động sản còn nhiều khó 
khăn,  một  số công trình đang dở dang cần phải  tập trung nguồn vốn để 
đầu tư dứt điểm nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất  tạm dừng dự án 
Khu hành chính tập trung và Quảng trường tỉnh để nhiệm kỳ 2015 – 2020 
triển khai.

3. Về xây dựng phương án thành lập thị xã Phan Rí và huyện Tuy 
Phong mới

Thực hiện chủ trương chung về tổ chức bộ máy và biên chế; ngân sách 
còn nhiều khó khăn; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tạm dừng việc triển 
khai, thực hiện phương án thành lập thị xã Phan Rí theo đề nghị tại Công 
văn số 1184/UBND-SNV, ngày 08/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/
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Căn cứ Kết luận này, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành, địa phương 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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