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THÔNG BAO 
,

, ., S Y kien ket uin cua Pho Chu t!ch  UIBND tinh Hoang Nam tu 
buôi lam vic vói các S&, ngành lien quan v thy an Hoàn thin 

Quãng trirôrng và khuôn viên Trung tam Van hóa - Din ãnh tinh. 

Ngày 22/4/2020, UBND tinh dâ có bui lam vic vâi các S, ban ngành, 
dja phi.rong lien quan d nghe báo cáo tin d thirc hin dir an Phát trin Co sâ ha 
tng du ljch h trçl cho tang truông toãn din khu virc tiêu vüng Me Cong m& 
rng, giai doan 2 - Tiu dr an tinh Quãng Trj và dr an Hoàn thin Quãng tru&ng 
và khuôn viên Trung tam Van hóa - Din ãnh tinh. Dng chI Hoàng Nam, Phó 
ChiLi tjch UBND tinh chU trI cuc hop. Tham dtr bui lam vic Co tp th Lãnh 
dao S& Van hoá, Th thao và Du ljch, dai  din lânh dao Van phOng UBND tinh 
và các Sâ: K hoach và Du tr, Xây dirng, Tài nguyen và Môi trixOng, Giao 
thông vn tái; Ban Quân 1 dir an DTXD các cong trInh dan diing và cong 
nghip tinh, UBND thành ph Dông Ha. 

Sau khi nghe Länh dao Ban Quán ! dr an DTXD các cong trInh dan diing 
và cong nghip tinh báo cáo tin d thirc hin dix an Phát trin Co sà ha tng du 
Ijch h tn cho tang truâng toàn din khu v1rc tiu vüng Me Cong ma rng, giai 
doan 2 - Tiu dir an tinh Quáng Trj và dr an Hoàn thin Quâng tnr&ng và khuôn 
vien Trung tam Van hóa - Din ành tinh; kin tham gia cüa lãnh dao Sâ 

van 

hoá, Th thao và Du Ijch và các di biu dir hçp, Phó Chü tjch UBND tinh 
Hoàng Nam kt 1un nhix sau: 

1. D& vài d? an Hoàn thin Quãng trueing và khuon viên Trung tam VAn 
hóa - Diên ânh tinh: 

-Dir an "Hoàn thin Quãng tnr&ng và khuôn viên Trung tam VAn hóa - 
Din ánh tinh" &rçic phé duyt chü trtrcing dAu tu tai Quyt djnh s 2975/QD-
UBND ngày 30/10/2019 cüa UBND tinh. Vic phé duyt chü tnrong du tu d 
an phü hçip vâi quy hoch chi ti& Quang Tru&ng nhà vAn hóa Trung tam tinh 
Quáng Iii (jhê duyt tai Quyt djnh 2633/QD-UBND ngày 9/12/2011 cüa 
UBND tinh) và chü trucing cüa Ban Thithng vi Tinh üy v vic ma rng khuôn 
viên quãng tnthng Nhà van hóa trung tam (Thông báo s 93-TB/TU ngày 
24/5/201 1 cüa Tinh üy). Muc tiêu cüa vic du tu hoàn thin ha tng k thut 
Quâng tnthng và khuon viên Trung tam VAn hóa - Din ânh tinh là nh% phic 
vii nhu cu giái trI, tao khOng gian sinh boat ciLia nhán dan, dáp üng các yêu cAu t 
chirc hoat dng 1 hi ciLia tinh, gop phn xây drng do thj thânh ph Dông Ha 



theo huàng van minh, hin dai.  Do do, vic hoàn thin ha tang k thut Quâng 
tnthng vâ khuôn viên Trung tam Van hOa - Din ánh tinh duqc các So, ban 
ngành lien quan và UBND thành ph Dông Ha dông tInh üng h. 

D trin khai thirc hin, UBND tinh dâ chi dao  Ban Quãn 1 dr an DTXD 
các cong trinh dan dyng và cong nghip tinh phôi hcrp vOl SO Van hoá, The thao 
và Du ljch 1p h so, d xut phuo'ng du tis xây dirng theo quy hoach dã di.rçic 
phê duyt. Các thu tiic d.0 tu dâ dircic Ban Quãn l dir an DTXD các cong trInh 
dan diing và cong nghip tinh thrc hin dung quy trInh. 

D cong trInh duçic trin khai dam bão tin d, yêu cu Ban Quãn 1 dir an 
DTXD các cong trInh dan d1ing và cong nghip tinh tip thu kin cüa các dai 
biu di,r h9p, dng than phi hqp vOi SO Van hoá, Th thao và Du ljch, SO Xây 
drng và các don vj lien quan tham miru, d xut UBND tinh diu chinh mt s 
thit k d dam báo phü hçip vOi tInh chit cong trInh, trong do: Diêu chinh 
phirong an cãi tao  khu nhà cii dir kin lam nhà diu hành d b trI khu nhà lam 
vic tam  thOi cho mt s can b cüa SO V hoá, The thao và Du ljch; Nba v 
sinh cong cong phãi dam báo các tiêu chun xây dmg, thu.n lcii cho nguOi 
khuyt tt sir ding; diu chinh phuong an Iát nn tr chit 1in dá Granite bang 
gach Terraz7o d tit kim ngân sách; diu chinh ct b chira nuOc ciru bOa d 
dam bão dng c& voi mt bang san dng thOi dam bào cong näng sO diing, hoàn 
chinh h thng den chiu sang, hoàn thin mt s li mO thông sang duOng Ngô 
Quyn. 

- Giao Ban Quãn 1 dir an DTXD các cong trInh dan diing và cong nghip 
tinh phi hqp vOi SO Van hoá, Th thao và Du ljch và các SO: Xây dirng, Tài 
nguyen và Môi trirOng, Lao dng — Thuong binh và Xä hi, CC Co quan lien 
quan nghiên cOu d xut UBND tinh phuong an diu chinh quy hoach  theo 
huOng mO rng v khu vrc phIa Tây Bc Trung tam Van hOa - Din anTi tinh 
nhu kin d xut cüa các SO: Van hoá, Th thao và Du ljch, Xây dirng, UBND 
thành ph Dông Ha. 

- V phuong an trii sO cOa SO Van hoá, Th thao và Du lch: SO Van hoá, 
Th thao và Du ljch phi hqp vOi SO Tài nguyen và MOi trirOng, Ban Quan l dr 
an du tu xây drng các cong trInh dan ding và cong nghip tinh nghiên cOu, d 
xut UBND tinh dja dim d du tu xay dirng tri sO mOi phü hqp vOi quy hoach, 
dam bâo noi lam vic n djnh, lâu dai cho don vj. 

2. Di vOi dir an Phát trin Co sO ha tang du lich  h trq cho tang truOng 
toàn din thu virc tiêu viing Me COng mO rng, giai doan 2: 

- so van hoá, The thao va Du ljch ph6i hçp vOi SO K hoach và Du tu rà 
soát, tham muu UBND tinh xây drng k hoach d to chOc thirc hin d%r an theo 
ditng quy djnh hin hành cUa Nba nuOc và nhà tâi trq; dMg thOi tham mini t 
chOc h9p Ban Chi dao  di,r an sau khi Co S tay huOng dn cOa Nhà tài trçi. 
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- Giao Ban Quán 1 dir an DTXD các cong trInh dan dicing và Cong nghip 
tinh phi hçp vi Sâ Giao thông vn tãi hoàn thânh Báo cáo kinh t - k5 thut 
Cáng du ljch CCra Vit, 1y kin cüa Cic Hang hãi Vit Nam, hoàn chinh h so 
d trin khai hçip phn dr an theo dñng tin d. 

UBND tinh thông báo d các S&, ban ngành, don vj, dja phxcing lien quan 
trin khai thuc hiên./. 

Noinhân: 
- Các PCT UBND tinh; 
- Các Sà: VH,TTDL, KH&DT, 
TN&MT, GTVT, XD, LD-TBXH; 

- UBND TP.Dông Ha; 
- BQL Dir an DD&CN tinh; 
- Liru: VT, VX. 
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