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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 05 tháng 4 năm 2021

V/v ý kiến về chấp thuận chủ trương xây
dựng Bến du thuyền Mũi Né, thành phố
Phan Thiết của Công ty CP Đầu tư
Tổng hợp Mũi Né.

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 764/SGTVTHTGT ngày 25/3/2021 của Sở Giao thông Vận tải về việc lấy ý kiến về chấp thuận
chủ trương xây dựng Bến du thuyền Mũi Né, thành phố Phan Thiết của Công ty
CP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Về quy hoạch: Vị trí xin đầu tư nằm trong định hướng phát triển bến du
thuyền trên địa bàn toàn tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 2733/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây
dựng Bình Thuận trở thành trung tâm du lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia.
Về nội dung: Đề nghị Sở Giao thông Vận tải căn cứ các quy định pháp luật
có liên quan về xây bến thủy nội địa để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện.
Trên đây là ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Ủy ban
Nhân dân thành phố Phan Thiết tổng hợp./.
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