
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:  36  /TB-UBND                Phan Thiết, ngày    04   tháng  02  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc nghiên cứu Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận 

 

     Ngày 17/01/2020, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 

02/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

43/2012/QĐUBND ngày 23/10/2012 và Quyết định số 35/2015/QĐUBND ngày 

31/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công 

trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc khu vực chưa có quy 

hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quyết định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/02/2020. Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. UBND thành phố Phan Thiết thông báo đến Thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã được biết và nghiên 

cứu Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh tại Trang 

thông tin điện tử thành phố Phan Thiết: http://phanthiet.binhthuan.gov.vn để triển 

khai thực hiện. 

2. Giao trách nhiệm cho Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố chỉ 

đạo triển khai thực hiện Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố. 

Thời gian thực hiện và báo cáo UBND thành phố trước ngày 17/02/2020. 

Đính kèm: Bản phô tô Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 

của UBND tỉnh Bình Thuận./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

T   CHỦ T CH 

CHÁNH V N PHÒNG 
- TT. Thành ủy,  ĐND tp  
- CT, PCT. UBND tp; 
- Các phòng, ban,đơn vị tp  
- UBND các phường, xã  
- Lãnh đạo Văn phòng  
- Lưu: VT, Q ĐT. 

 

 

 

 

Phan Đức Tuyên 
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