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Kính gửi: UBND thành phố Phan Thiết. 

 

Căn cứ Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi tuyển 

phương án kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kính đề nghị UBND thành phố 

Phan Thiết đăng tải thông tin công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan 

Thiết trên trang thông tin điện tử thành phố : http://phanthiet.binhthuan.gov.vn, nội 

dung như sau: 

1. Tác phẩm dự thi thiết kế kiến trúc: 

- Tác phẩm dự thi số 1 – MSDT: AC9800;  

- Tác phẩm dự thi số 2 – MSDT: AN0016;  

- Tác phẩm dự thi số 3 – MSDT: CC0016;  

- Tác phẩm dự thi số 4 – MSDT: HM2738;  

- Tác phẩm dự thi số 5 – MSDT: LH0147;  

2. Góp ý xin gửi về địa chỉ mail : thituyenkientruccongchaoleduan@gmail.com 

3. Thời gian nhận góp ý tới ngày 15/09/2021. 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình góp ý của 

quần chúng nhân dân để cuộc thi thành công tốt đẹp. 

*Đính kèm: 

- Tác phẩm dự thi thiết kế kiến trúc./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ; 

- Lưu VT.DD (Ha.4b). 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Trí 

Về việc đề nghị đăng tải thông tin 

công trình: Cổng chào đường Lê 

Duẩn, thành phố Phan Thiết. 

http://phanthiet.binhthuan.gov.vn/
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