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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO oA NANG

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT N M

S: .3Ot'/UBND-QLDTu

Dà Náng, ngày 03 tháng 6 nám 2019

Dôc lap - Tir do - Hnh phüc

V/v lien quan dn phân ânh lrên Báo
Dà Nng và Báo Giao Thông

KInhgiri:
- UBND qun Ngü Hành San;
- Ban QLDA DTXD các CT NN và PT nông thôn.
Theo Thông tin dirn báo ngày 16/5/2019 và ngày 20/5/2019 cüa C
thông tin din tü thành phô Dà Nng, trên, Báo Dà Nng ngày 14/5/2019 có b
viêt "Day nhanh tiên d sira chUa các bäi tarn cong cong" cüa tác giã Däc M
Báo Giao thông ngày 19/5/20 19 Co bài viét "Té 1it" thi cong nut giao T
Loan vi tàc GPMB, 10 ngay ngáy mat ATGT" cUa tác giâ Xuân Huy; Báo Gi..o
thông ngày 20/5/2019 có bài viêt "Dr an tái djnh cu Ba Tüng (Da Nang): Tr;o
hin 10 närn, dan büc xüc than trOi" cüa tác giâ Di Khái; Chü tjch UBND thà
phô có kiên chi dao nhu sau:
1. Di vâi phân ãnh trên Báo Dà Nng: "Day nhanh tin d sfra chta c. c
bãi tam cong cong" cüa tác giã Däc Mnh: Yêu câu Ban QLDA DTXD các CO g
triih nông nghip và phát triên nông thôn (Ban QLDA) tp trung chi do ph ii
hcp nhà thâu (Cong ty TN}IH MTV Phü Thành Hung) tp kêt 4t 1iu, nh. n
công, may móc, thiêt bj, day nhanh tiên d thi cong cong trinh Nâng cap, cãi t. o
các bäi tam cong cong bão dam phiic v nhân dan và du khách trong gRi C. 0
diem, hoàn thành, bàn giao dim vào si:r dung theo chi do cüa UBND thành p ô
ti Cong van sO 309/EJBND-KT ngày 14/01/2019 (km : có báo cáo tiên d c i
tiêt vic tp két, thi cong lap dmg các trçi cap nuc theo tirng ngày tai tmg b. o
tam, gii ye UBNID thành phO dê theo dôi, don dôc). Tru?ng hçp chm trê, B. n
QLDA rà soát xr phat tiên d ngay theo hcp dông dä k két, dông thi c u
trách nhim truc länh dto UBND thành phô.
2. DM vi phàn ành trên Báo Giao thông: Dir an tái djnh cu Ba Tüng (
Nang) "Treo hon 10 nám, dan btc xic than trài" cia tác giá Dgi Khái:
- Giao UBND qu.n Ngü Hành San chü trI, phi hçip v&i các dan vj ii n
quan kiêm tra xir 1 thông tin trên báo theo quy djnh. DOng th?yi chi dao B n
GPMB qun NgU Hành San t.p trung giài phóng m.t bang dçr an Khu tái dj
cu Ba Tüng m rng theo tiên d yêu câu cüa UBND thãnh phô.
- Giao Ban QLDA DTXD Ha tang và phát trin do thi chi dao, ph6i h
nhà thâu triên khai thi cong h tang k thut Khu tái djnh Cu Ba Tüng m r
theo phuong an có mt bang den dâu, thi cOng den do.

Nhn thrçic van ban nay, yêu cu Thu trix&ng các Co quan, don vj lien quan
khân trixong to chüc triên khai thirc hin./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- Các Sâ; XD, DL;
- Cng thông tin din tCr tp Dà Nng;
- Ban GPMB qun ngü Hành Sn
- Liru: VT, QLDTLT.
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