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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về chủ trương giải quyết nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng mới
chợ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc
-----Ngày 19/3/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã tổ chức cuộc họp để
nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về việc hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư xây dựng
mới chợ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày Tờ trình số 862/TTr-UBND, ngày 14/3/2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Ban Thường
vụ Tỉnh ủy có ý kiến kết luận về vấn đề trên như sau:
- Việc giải tỏa, di dời chợ thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc hiện
nay (sau đây gọi tắt là chợ Phú Long) đến vị trí mới để mở rộng Quốc lộ 1 là
nhiệm vụ rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho
đơn vị thi công theo quy định của Chính phủ. Đồng thời, vừa khắc phục tình
trạng họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường gây ùn tắt giao thông, xóa “điểm đen” về
tai nạn giao thông đối với Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn tỉnh. Nhu cầu vốn đầu
tư để bảo đảm việc di dời chợ là 41,4 tỷ đồng. Song, do điều kiện tiểu thương
buôn bán tại chợ có doanh thu nhỏ, chủ yếu là buôn bán lương thực, thực phẩm,
hoa quả,… nên việc xã hội hóa huy động nguồn vốn để xây dựng chợ tại vị trí
mới là rất khó khăn. Do đó, việc hỗ trợ của Nhà nước cho công việc nói trên là
phù hợp.
- Để giải quyết công việc nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban
nhân dân tỉnh khẩn trương báo cáo đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ địa phương
nguồn vốn nói trên để có điều kiện di dời chợ Phú Long đến vị trí mới để thực
hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án mở rộng Quốc lộ 1 - đoạn
qua địa bàn tỉnh Bình Thuận theo đúng tiến độ của Chính phủ giao.
- Trong khi chờ Chính phủ xem xét, giải quyết; trước mắt, Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét xuất chi ngân sách tỉnh số tiền 05 tỷ đồng tạm ứng cho ngân sách
huyện Hàm Thuận Bắc để kịp thời triển khai công việc nói trên.

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn
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Căn cứ Thông báo kết luận này, Ban Cán sự Đảng 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 liên quan;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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