UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Bình Thuận, ngày 02 tháng 3 năm 2017.

/SXD-QHKT

V/v góp ý dự thảo báo cáo các dự án
Khu dân cư không còn phù hợp, quá
niên hạn và chậm triển khai, ảnh
hưởng đến việc thúc đẩy phát triển
và thu hút đầu tư.

Kính gửi:
- UBND thành phố Phan Thiết;
- UBND thị xã La Gi;
- UBND các huyện trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT);
- Công ty Cổ phần XD&KD nhà Bình Thuận;
- Công ty Cổ phần VLXD&KS Bình Thuận.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số
766/VP-ĐTQH ngày 23/02/2017 về việc giải quyết kiến nghị của Sở Xây dựng tại
Báo cáo số 272/BC-SXD ngày 24/01/2017.
Đối với việc rà soát báo cáo các dự án Khu dân cư chậm triển khai, ảnh
hưởng đến việc thúc đẩy phát triển và thu hút đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh
tại văn bản số 1954/UBND-ĐTQH ngày 08/6/2016; trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ
UBND các huyện, thị xã La Gi, thành phố Phan Thiết và các đơn vị chủ đầu tư dự
án, Sở Xây dựng đã tổng hợp đề xuất báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 272/BCSXD ngày 24/01/2017. Tuy nhiên để đảm bảo chặt chẽ hơn trong việc tham mưu
đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ hoặc thu hồi một số dự án chậm triển khai,
Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị (chủ đầu tư dự án) có ý kiến về nội dung đề xuất,
kiến nghị của Sở Xây dựng tại dự thảo Báo cáo đính kèm.
Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp có ý kiến gửi về Sở Xây dựng trước
ngày 10/03/2017 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận :
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- Như trên;
- Lưu VT, QH, MSơn (15b).
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