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Phan Thiết, ngày 08 tháng 9 năm 2016 

 

THÔNG BÁO 

khởi công xây dựng gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình  

Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu  

cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận  
---------------- 

 

Công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy 

Bình Thuận do Văn phòng Tỉnh ủy làm Chủ đầu tư, đã được Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại 

Quyết định số 233/QĐ-SKHĐT, ngày 18/7/2016; Sở Xây dựng Bình Thuận cấp 

phép xây dựng tại văn bản số 154/GPXD-SXD, ngày 08/8/2016.  

Nay, Văn phòng Tỉnh ủy xin báo cáo và thông báo đến các cơ quan chức 

năng biết, tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian thi công công trình như sau: 

 1. Tên Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. 

 - Địa chỉ: Số 04, đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 - Số điện thoại: 062.3821753. 

 2. Tên công trình: Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan 

Tỉnh ủy Bình Thuận. 

 3. Hạng mục: Gói thầu số 1 - Xây lắp toàn bộ công trình.  

 4. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy; 

địa chỉ: Số 04, đường Bà Triệu, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

 Thuộc thửa đất số: 01; tờ bản đồ số: 27+34 BĐĐC; diện tích: 20.114,8m2. 

 5. Ngày khởi công: Ngày 10/9/2016. 

 6. Dự kiến ngày hoàn thành: Ngày 08/11/2016. 

 Văn phòng Tỉnh ủy thông báo đến quý cơ quan chức năng được biết và 

tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình thi công xây dựng công trình./- 
 

Nơi nhận:                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Sở Xây dựng;  

- Sở Giao thông Vận tải;  

- Sở Tài nguyên Môi trường;                                                             (đã ký và đóng dấu) 

- UBND thành phố PhanThiết; 

- UBND phường Phú Trinh; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                      Lê Tấn Lai 


