TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 04 -TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 18 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại cuộc họp sáng ngày 16/11/2015
-----Sáng ngày 16/11/2015, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến và thống
nhất một số nội dung sau:
1. Về chủ trương dừng đầu tư Dự án Khu ký túc xá học sinh, sinh
viên tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết
Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương dừng đầu tư Dự án Khu ký
túc xá học sinh, sinh viên tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết theo Công văn
số 4044/UBND-ĐTQH ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sử dụng
quỹ đất này để xây dựng nhà ở.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật.
2. Về chủ trương xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu
và sử dụng thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh
Thống nhất chủ trương xây dựng kho xăng dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu
và sử dụng thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh theo nội dung Tờ trình số
1725/TTr-BCH ngày 06/10/2015 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng khu đất
hiện có tại phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Trong đó chú ý quy hoạch
giao thông, bảo đảm phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo nội dung họp Thường trực Tỉnh ủy để các
đồng chí biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG
(đã ký, đóng dấu)
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