
CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dc lisp - Tii' do - Hn1i phñc 

Thiw Thiên Hue, ngày 13 tháng 07 nãrn 2020 

BIEN BAN CUQC HOP 

Horn nay, 14 giô 00 ngày 13 tháng 07 näm 2020, ti Van phông Ban Quán 1' 

Khu virc phát triên dO thi tinh Thra Thiên Hue, Ban to chirc cuc h9p vOi các don vj 

nhrn trao di, thâo 1un vá dua ra các giãi pháp nhm tháo g các vmfng mac lien 

quan dn h tng kkiu dO thj M Thuçmg và các thành viên nhr sau. 

1. Thãnh phân tham dty: 

. • A 1.1) IJai dien So' Ke hoach va Dau tir: 

Ong: Van Viêt Ngha Chtrc vij:  

1.2) Dai din SO' Tài nguyen và Môi tru'ô'ng: 

Ong: Truung Van Dtt 

1.3) Th,ii din S&Xy dirng: 

Ong: Nguyen Iran Nht Minh 

Chirc vu: Cv chi cuc BVMT 

Chirc vu: Chuyên viên Phông Hi tang do thj 

1.4) Dii din Thanh tra sö'Xãy dirng: 

Ong: Trân Quôc Hôa Chüc vv: Thanh tra viên 

1.5) Di din UBND huyn PhO Yang: 

Ong: Nguyen Van Chjnh Chil'c vii: Phó Chü tjch huyn. 

Ong: HuS'nh  Van Dirc Chirc vii: Tru&ng phó phông KTHT. 

1.6) Dai din Tong cong ty Co phn xãy dirng din Vit Nam: 

fI 

\ 

Ong: Nguyen Tjnh 

Ong: Truo'ng Thanh Hâi 

1.7) UBND xã Phil M5: 

Ong: Nguyen Truing 

1.8) UBND xä Phil Thu'qng: 

Ong: Nguyen Hü'u Toàn  

Chirc vi: Phó Tong Giám dc 

Chirc vi: Chuyên viên 

Chrc vv: Dja chinh-xây dirng 

Chrc vu: ChO tich 



1.9) Diii din Ban Quãn J Khu vrc phát triên do thj. 

Ong: Nguyen Trân Nht Tun Chirc v11: Phó Giám dc 

Ong: Phan Dirc Phii Si Chirc v11: Tnr&ng phông QLHT,KT 

Ong: Nguyen Tuân Anh Chüc vii: Chuyên vien phông DTPT 

2. Ni dung cuc h9p: Trao di, thâo 1un và dixa ra các giâi pháp nhäm tháo 

gôr các vung mc lien quan dn ha tAng khu ô thj M Thi.rng. Qua báo cáo cüa 

chü dAu ti.x và trao di thâo 1un, các thành viên thng nhAt nhu sau: 

A , . ., A a. Ye trach nhiçm cua nha dau tir: 
AN QkJN LY 

- Dê nghj Nba dâu tu xây dirng phtxcing an thiêt kê dâu nôi (thuc Báo cáo  jvpyTTTh 
)OTHI 

dánh giá tác dng môi tnthng dir an) giri Sâ Tài nguyen Môi trung to chirc thâmTNH  Ic HU 

dnh, phê duyt theo quy djnh. 

- D nghj nhà dAu tu tang cuông hoat dng, quãn 1 cüa Ban quán 1 dçr an và 

phi hçip tIch circ vOi ChInh quyn dja phucmg trong cong tác quán l, xir i van 

d trong khu virc nhu quàn 1 trt t11 xây d1rng, an ninh trt tr; thu gom rae thai; 

cung cAp quán 1 nhân si7r, h khAu cho chinh quyn dja phuing quãn 1g.... 

- D xiir 1 dirt dim các phán ánh cüa ngui dan trén trang tuang tác, d nghj 

Nhà dAu tu Co k hoach khAc phiic sira chüa các tn tai  cüa h thng ha tAng k thut 

nhu: D9n dep v sinh rác thai xây dirng, sira chcra h thng din chiu sang, süa cha 

nap gang h ga bj mat... và gui ké hoach cii th v Ban trrnc ngày 20/07/2020. 

b. Trách nhim cüa Ban và các ngành: 

- D thirc hiên dAu tu h thng thoát nuOc thai trong dja bàn An Van Ducmg: 

Các thánh viên dix hp kInh d nghj LTBNID tinh chi dao,  Cong ty Cp Môi tnthng và 

Cong trInh do thj Hu (Chü dAu ti.r) và Ban Cãi thin mOi trung nuc thành ph Hu 

chü dng lam vic vâi Nba tài tr xin chü trung sr dung v6n kt du dir an d thirc 

hin dAu tu h thng nuOc thai trong dja bàn An Van Dung. 

- V dAu tu H thng ha tAng k thut khung: hin nay dir an Tuyn dung mt 

ct lOOm và 36m khu do thj mth M Thung dâ duc phê duyt dir an dAu tu, kInh 

d nghj UBND tinh quan tam b trI von dê dAu tu 

- V dAu tu h thng camera: Vira qua, Si Thông tin và truyn thông dà có báo 

trong vic lAp dt camera i khu do thj An Van Duong bAng ngun vn xã hi hóa, 

Do 4y, kInh d nghj UBND tinh sm có kin d có th trin khai lAp dt nhAm gop 

phAn trong vic quân l an ninh trt tr, v sinh môi tru?mg. 



S1 KE HOACH VA DAu TIX 

S(1 TM NGUYEN vA MOI TRIXONG 

UBND xA PHU MI 

Các thânh viên dir hçp thng nht k ten 

Các thãnh phn trijc tip tham gia 

s xA DIJ'NG TIJIITRA S XAY D1)NG 

/1, 

rtuJ1ø / 

TONG CONG TV CO PHAN xA DIJNG DIN VIT NAM 

UBND HUYN PHU VANG 
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