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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 06 tháng 8 năm 2018

V/v có ý kiến thẩm tr đầu tư
dự án khu công viên nước,
phố ẩm thực S iling B y tại
phường Mũi Né.

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- UBND phường Mũi Né.

Qu em ét Văn bản số 3102/SKHĐT-HTĐT ngày 31/7/2018 củ Sở Kế
hoạch và Đầu tư, về việc lấy ý kiến thẩm tr đầu tư dự án khu công viên nước,
phố ẩm thực S iling B y tại phường Mũi Né củ Công ty Cổ phần Đầu tư đị ốc
du lịch Sài Gòn – Ph n Thiết, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như s u:
Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan triển kh i thực hiện các công việc theo đề nghị tại Văn bản nêu trên và tham
mưu UBND thành phố có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gi n hoàn thành
cn
15/8/2018 (đây là hồ sơ được tiếp nhận từ Trung tâm Hành chính công
nên yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo theo đúng thời gian quy
định).
+ Đính kèm: Văn bản số 3102/SKHĐT-HTĐT ngày 31/7/2018 và các giấy tờ
đính kèm củ Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
ơi nhận :
- Như trên;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu : VT, P (5).
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