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Số:  735    /QĐ-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phan Thiết, ngày   02  tháng 3 năm 2022 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch 

UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 

xây dựng dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị 

phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật s a 

đổi,  ổ sung m t s  điều c a Luật Tổ chức Chính ph  và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị s  30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 c a 

Qu c h i  

 Căn cứ Luật s  35/2018/QH14 ngày 01/01/2019 c a Qu c h i về s a đổi, 

 ổ sung m t s  điều c a 37 Luật có liên quan đến quy hoạch  

 Căn cứ Quyết định s  28/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 c a UBND tỉnh 

Bình Thuận về việc  an hành quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa  àn tỉnh  

 Theo đề nghị c a Trưởng phòng Quản lý đô thị thành ph  tại Tờ trình s  

306/TTr-QLĐT ngày 01/3/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ 

tịch UBND thành phố Phan Thiết về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 

xây dựng dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường 

Đức Long, thành phố Phan Thiết và các hồ sơ, bản vẽ kèm theo. 

 Lý do hủy bỏ: 

 - Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4452/SKHĐT-

HTĐT ngày 24/8/2021; đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phú 

Hải tại Văn bản số 14/2022/CV-TPH ngày 28/02/2022  đề xuất điều chỉnh bỏ toàn 

bộ phần diện tích kè 360m và phần đất công trình công cộng, đất dịch vụ thuộc xã 

Tiến Thành. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và 

chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết theo Quyết định số 

2824/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết có 
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những nội dung không còn phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung 

thành phố Phan Thiết đến năm 2040 đang triển khai. 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng 

Quản lý đô thị, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chủ tịch UBND phường Đức Long, Chủ tịch UBND các xã: Tiến Lợi, 

Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải, 

Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.   

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông Vận Tải; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- TT. Thành ủy, HĐND tp; 
- CT, các PCT. UBND T/p; 
- Phó Chánh Văn phòng; 
- Lưu: VT, QHĐT (…). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Phan Nguyễn Hoàng Tân 
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