TỈNH ỦY BÌNH THUẬN
VĂN PHÒNG
*
Số 24-TB/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 02 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại cuộc họp sáng ngày 29/02/2016
-----Trong phiên họp sáng 29/02/2016, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý
kiến và thống nhất một số nội dung sau:
1. Về việc tổ chức kinh doanh chợ đêm tại thành phố Phan Thiết.
Thống nhất theo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
161/UBND-KTN, ngày 18/01/2016; kêu gọi 01 đơn vị có kinh nghiệm tổ chức
kinh doanh chợ đêm tại khu vực nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Gia Tú Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết.
- Diện tích dự kiến khoảng 3.000 m2; hiện trạng là khu đất trống, do Sở
Tài nguyên và Môi trường quản lý.
- Mục tiêu, quy mô, phương thức hoạt động của chợ đêm: Cho đơn vị
kinh doanh mô hình chợ đêm bố trí các quầy hàng đặc sản, quà lưu niệm, ăn
uống và một số loại hình khác để du khách và người dân dạo chơi, mua sắm về
đêm; không kinh doanh rượu bia. Quy mô dự kiến khoảng 100 gian hàng. Thời
gian hoạt động từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
- Kết cấu xây dựng các gian hàng là nhà tạm, không xây dựng bất cứ công
trình kiên cố nào.
- Trước mắt cho thuê mặt bằng với thời hạn 02 năm, sau đó nếu hoạt động
hiệu quả sẽ được xem xét cho gia hạn thêm.
- Về vệ sinh môi trường: Yêu cầu đơn vị kinh doanh chợ bố trí nhà vệ
sinh công cộng, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Du lịch đô thị
Bình Thuận để thu gom rác, xử lý chất thải, nước thải; thực hiện đăng ký cam
kết bảo vệ môi trường theo quy định trước khi đi vào hoạt động.
- Công tác phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự: Đơn vị kinh doanh
liên hệ với công an phòng cháy, chữa cháy để lập và thẩm định phương án
phòng cháy, chữa cháy theo quy định; phối hợp với lực lượng công an và dân
phòng trên địa bàn phường để bảo đảm an ninh trật tự.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần lưu ý chỉ đạo làm tốt
công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo đảm an ninh trật tự,
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an toàn xã hội; có chính sách ưu tiên bố trí cho người địa phương vào kinh
doanh tại khu vực chợ đêm.
2. Về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp và Du lịch Nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
Thường trực Tỉnh ủy thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Công văn số 122/UBND-VXDL, ngày 14/01/2016 để Ủy ban nhân dân tỉnh
chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thiên Hải đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp và
Du lịch - Nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết.
Văn phòng Tỉnh ủy thông báo nội dung họp Thường trực Tỉnh ủy để các
đồng chí biết, triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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