
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

Số:        /UBND-XD 

V/v giao nhiệm vụ quản lý, 

vận hành công trình Quảng 

trường huyện Hoài Nhơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hoài Nhơn, ngày       tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

- UBND thị trấn Bồng Sơn; 

 

Công trình: Quảng trường huyện Hoài Nhơn do UBND huyện làm chủ đầu 

tư (Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ làm đại diện) đã được thi công xây 

dựng hoàn thành và kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, do gấp rút xây dựng nên trình tự, thủ tục 

còn đang tiếp tục hoàn thiện (đang được Sở Xây dựng thẩm định, kiểm tra hồ 

sơ), nên chưa tổ chức nghiệm thu bàn giao theo quy định về xây dựng.  

Hiện nay, nhu cầu của nhân dân tập trung vui chơi, giải trí tại khu vực này 

rất đông (nhất là nhân dân thị trấn Bồng Sơn). Để đảm bảo việc quản lý, khai 

thác nhằm đảm bảo đúng mục đích, an toàn, mỹ quan và nâng cao hiệu quả sử 

dụng của công trình; đồng thời, nhằm chuẩn bị, phục vụ tổ chức các sự kiện và 

hoạt động diễn ra tại Quảng trường hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 

lần thứ XX, nhiệm kỳ (2020 – 2025). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài 

Nhơn có ý kiến sau đây: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa  – Thông tin và Thể thao tiếp nhận quản lý điều 

khiển hoạt động 02 màn hình Led; quản lý treo cờ, băng rôn, biểu ngữ,... Phục vụ 

các sự kiện chính trị, chương trình biểu diễn nghệ thuật, nội dung trang trí các 

hoạt động văn hóa, quảng cáo, cổ động diễn ra tại khu vực quảng trường khi có 

chủ trương (chấp thuận) của Ủy ban nhân dân Huyện. 

2. Phòng Quản lý đô thị huyện tiếp nhận và quản lý vận hành toàn bộ các 

hạng mục xây dựng, thiết bị công trình, như: hệ thống điện, nước, cây xanh, hoa, 

thảm cỏ,... trong khu vực quảng trường – trừ các hạng mục đã giao Trung tâm 

Văn hóa  – Thông tin và Thể thao nêu trên (sau khi có Văn bản cho phép nghiệm 

thu bàn giao vào sử dụng của Sở Xây dựng). Đề xuất nội quy quản lý và dự toán 

kinh phí quản lý, vận hành quảng trường để UBND huyện xem xét. 
 

3. Giao UBND thị trấn Bồng Sơn quản lý trật tự, an ninh toàn bộ khu vực 

Quảng trường. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và 

xử lý kịp thời các hành vi: gây mất an ninh, trật tự, đưa các loại xe cộ vào bên 

trong và các hành vi lấn chiếm, buôn bán (hàng ăn uống) gây mất vệ sinh, mỹ 

quan khu vực Quảng trường. 



4. Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện sớm hoàn thành các thủ 

tục về quản lý xây dựng; phối hợp, tổ chức bàn giao công tác quản lý, sử dụng 

công trình cho các đơn vị liên quan. Yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa, thay thế 

các thiết bị hư hỏng do việc thi công không đảm bảo chất lượng (nếu có) và thực 

hiện bảo hành công trình theo quy định. 

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                 
- Như trên;     

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Phòng TC-KH; 

- Nhà thầu thi công;                                                                             
- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Đề 
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