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I)c Ip - Ti' do - Hinh phüc 

ThIca Thiên Hul, ngây O tháng 6 nám 2021 s:4/UBND-XDCB 
V/v thirc hin cong trInh Bão tn, tu b 
di tIch Ifng Binh ti Châu Huung Viên 

KInh güi: 
- Các Si: Van boa và The thao, Ké hoach và Dâu tir, Tài chIrih, 
Xâydixng; 
- TJBND: thành phô Huê;huyn PhU Vang; 
- Bão tang Ljch si:r Thira Thiên 1-Tue. 

Cong trInh Bâo ton, tu b di tIch U'ng BInh tai  Châu Hucing ViOn d ducc 
HDND tinh phé duyt chü truang dâu tu t.i Nghj quyêt so ii 8/NQ-HDND ngày 
13/11/2020. Dê s9m triên khai thrc hin cong trinh nhäm bão tOn, ton tao  và phát 
huy giá trj di tIch; trên Ca s& buôi kiêm tra thrc dja di tIch vói Thu tru&ng các 
ngành, dja phung vào ngày 08/6/2021, Chü tjch IJBND tinh có kiên nhu sau: 

1. Giao Bâo tang Ljch sr Thra Thiên Hue lam chü du tu, khn truang 
phôi hcip các don vi lien quan to chirc 1p báo cáo kinh tê - k5 thu.t cong trInh, 
trInh thârn djnh, phê duyt theo quy djnh; hoân thành triróc ngãy 20/6/2021. 

2. Giao So' Tài chInh chü trI, phM hcp vâi Sâ Ké hoach  vá Dâu tu khân 
truang rà soát, tham muu dê xuât bô trI nguôn von triên khai thirc hin cong 
trInh, báo cáo UBND tinh trtr&c ngày 20/6/202 1. 

3. Giao S VAn boa và The thao chU trI, phi hçp UBND thành ph Hue, 

UBND huyn Phi. Vang vA các dan vj lien quan rá soát, cüng Co ho sa, ti.r 1iu, 
dánh giá hin trng khu vrc di tIch U'ng BInh tai  Châu 1-Itrang Viên dé nghiên 
cüu, khoanh vüng khu virc báo v, dê xuât phi.rang an giAi phóng m.t bAng chông 
lan chiêm di tIch; báo cáo UBND tinh trong tháng 6/2021. 

4. S K hoach  và Du tu, S Xây dimg hung dn chü du tir thirc hin 
các thu tiic dâu tu, day nhanh tiên d thâm djnh, phê duyt báo cáo ldnh tê - k 
thut cong trInh dam báo theo moe thai gian yêu cu nêu trén. 

UBND tinh thông báo d cac ca quan, dan vj bit, khn truo'ng thirc hin./. 

Noi nhân: 
- Nhir trén; 
- CT và PCT UBND tinh; 
.VP: LD Va CV: CN; 
- Ltru: VT, XDCB. 
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