ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 8241

/UBND-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 24 tháng 7 năm 2018

V/v: Thực hiện Thông báo số
469-TB/TU ngày 09/7/2018
của Thường trực Thành ủy.

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Quản lý đô thị;
- UBND phường Phú Trinh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
thành phố;
- Ban Quản lý chợ Phan Thiết.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông
báo số 468-TB/TU ngày 06/7/2018, tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng
7/2018; UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố:
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương
tham mưu UBND thành phố dự thảo báo cáo công tác quyết toán công trình chợ
Phan Thiết, đề xuất phương án xử lý số tiền huy động của tiểu thương còn dôi dư
sau khi quyết toán công trình; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.
- Khẩn trương thực hiện việc đấu thầu bãi giữ xe chợ Phan Thiết theo chỉ
đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 431-TB/TU ngày 07/6/2018.
- Khẩn trương báo cáo trách nhiệm của Phòng liên quan đến công trình Lát
vỉa hè đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy theo chỉ đạo của Ban Thường vụ
Thành ủy tại Công văn số 1683-CV/TU ngày 05/7/2018.
- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong việc thực hiện mua
sắm 02 nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách tại các vị trí đã được Thường
trực Thành ủy cho ý kiến.
2. Đối với UBND phường Phú Trinh:
Chấm dứt hợp đồng cho thuê 02 căn nhà (số 217 đường Hải Thượng Lãn
Ông và số 63 đường Nguyễn Hội) để làm Hội trường khu phố. Liên quan đến nội
dung này UBND thành phố đã có nhiều văn bản báo cáo, chỉ đạo (Công văn số
5163/UBND-TC ngày 27/7/2017, 4029/UBND-TC ngày 04/7/2017, 3304/BCUBND-TC ngày 13/6/2017, 3013/UBND-TC ngày 05/6/2017). Yêu cầu UBND
phường Phú Trinh khẩn trương thực hiện.
* Thời gian hoàn thành các nội dung nêu trên chậm nhất là ngày
30/7/2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo
cáo về UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tp;
- Chánh, Phó (ĐT) Văn phòng;
- Lưu: VT, QHĐT, TC( D. ).
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