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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc đầu tư xây dựng và hoạt động vũ trường của Dự án Khu du lịch 
Biển Đá; việc đầu tư Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông 

-----

Trong phiên họp ngày 20 và ngày 21/01/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
(khóa XII) đã nghe và cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng và hoạt động vũ trường 
của Dự án Khu du lịch Biển Đá tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết; việc 
đầu tư Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông của Công ty TNHH Phòng khám Đa 
khoa Quốc tế Dr Đông tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Sau khi nghe 
đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

1. Về việc đầu tư xây dựng và hoạt động vũ trường của Dự án Khu du 
lịch Biển Đá tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép đầu tư xây dựng và 
hoạt động vũ trường của Dự án Khu du lịch Biển Đá tại phường Hàm Tiến, thành 
phố  Phan  Thiết  theo  đề  nghị  tại  Công  văn  số  4580//UBND-VXDL,  ngày 
18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh với điều kiện chủ đầu tư phải hội đủ các 
điều kiện và chấp hành nghiêm túc mọi quy định của pháp luật liên quan đến 
hoạt động kinh doanh vũ trường và cam kết quản lý tốt, không để xảy ra tình 
trạng gây mất trật tự xã hội. 

Quá trình triển khai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, địa 
phương có liên quan làm tốt công tác quản lý nhà nước ngay từ khi chủ đầu tư 
triển khai dự án và trong suốt quá trình hoạt động. 

2. Về đầu tư Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông của Công ty TNHH 
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông tại phường Hàm Tiến, thành phố 
Phan Thiết

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép đầu tư Phòng khám 
Đa khoa Quốc tế Dr Đông của Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr 
Đông tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết theo đề nghị tại Công văn số 
48/UBND-VXDL, ngày 08/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban 
nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét kỹ nguồn gốc đất bảo đảm chặt chẽ, theo 
đúng quy định của pháp luật. 
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Căn cứ Thông báo này, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận  : 
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ngành có liên quan;
- Thành ủy Phan Thiết;
- 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

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/


	THÔNG BÁO
	KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
	về việc đầu tư xây dựng và hoạt động vũ trường của Dự án Khu du lịch Biển Đá; việc đầu tư Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông 
	-----

