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

      TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 370     /UBND-KGVXNV                   Bình Thuận, ngày   09   tháng 02 năm 2022 

V/v thu hồi dự án đầu tư 

Trung tâm điều trị tim mạch 

và ung thư chất lượng cao tại 

phường Xuân An, thành phố 

Phan Thiết 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 108/TT-SKHĐT 

ngày 12/01/2022 về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án Trung tâm điều trị 

tim mạch và ung thư chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết 

của Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo Bình Thuận. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương thu hồi dự án đầu tư Trung tâm điều trị tim 

mạch và ung thư chất lượng cao tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết của 

Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo Bình Thuận theo Quyết định chủ trương đầu 

tư số 2371/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 

dự án Trung tâm điều trị tim mạch và ung thư chất lượng cao tại phường Xuân 

An, thành phố Phan Thiết của Công ty Cổ phần Dược phẩm LaBo Bình Thuận 

theo đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 

- Các Sở: TNMT, XD, YT, TC. 

- UBND thành phố Phan Thiết; 

- Lưu: VT, KGVXNV. Bích. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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