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TỈNH UỶ BÌNH THUẬN 
* 

Số 625-KL/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Phan Thiết, ngày 10 tháng 4 năm 2015 
 

KẾT LUẬN 
CỦA  BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

V/v chuyển chức năng Khu trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết 
 tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết 

----- 

Tại phiên họp ngày 09/4/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã 
nghe và cho ý kiến việc chuyển chức năng Khu Trung tâm thương mại Bắc Phan 
Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Sau khi nghe Sở Xây dựng 
trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy kết luận:  

- Thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 
1030/UBND-ĐTQH, ngày 07/4/2015 về việc xin ý kiến phương án chuyển chức 
năng Khu Trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành 
phố Phan Thiết với quy mô diện tích khoảng 4,14 ha thành công viên cây xanh 
tập trung; nhằm phục vụ cho các sinh hoạt cộng đồng của nhân dân; bổ sung chỉ 
tiêu về diện tích công viên cây xanh, góp phần chỉnh trang thành phố Phan Thiết 
xứng tầm đô thị loại II.  

- Tên dự án: Công viên Võ Văn Kiệt. 

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. 

Căn cứ Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức 
năng thiết kế chi tiết công viên, tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kịp thời 
những vấn đề vướng mắc để Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến./.  
 

Nơi nhận 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban ngành có liên quan; 
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
 

(đã ký, đóng dấu) 
 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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