
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QLĐT-GTXD Đồng Xoài, ngày        tháng      năm 2022 

V/v đề nghị lấy ý kiến đối với hồ sơ 

thiết kế kiến trúc dự án: Xây dựng 

Quảng trường thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 
 

Kính gửi: UBND thành phố. 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xây dựng; 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế thành phố Đồng Xoài nói riêng và tỉnh Bình 

Phước nói chung cần địa điểm để tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị và cũng 

là không gian sinh hoạt công cộng phục vụ nhân dân. Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Nghị quyết cũng như 

Chương trình Hành động số 01-CTr/TU ngày 03/8/2020 về thực hiện Nghị quyết 

đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố, trong đó xác định việc đầu tư xây dựng 

công trình Quảng trường thành phố Đồng Xoài là trọng điểm. Trên cơ sở ý 

kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc thành phố tại văn bản số 24/BC-

MTTT-BTT ngày 29/4/2021, ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng tại văn bản số 

3187/SXD-QLXD ngày 04/11/2021 và Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tại 

văn bản số 3439/SVHTTDL-VP ngày 22/12/2021, đến nay công trình đang triển 

khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định và hồ sơ thiết kế đã được đơn vị tư 

vấn thực hiện cơ bản hoàn thành. 

Để hồ sơ thiết kế công trình Quảng trường thành phố Đồng Xoài hoàn thiện 

và thống nhất về quy mô kiến trúc. Phòng Quản lý đô thị kính đề nghị UBND 

thành phố có văn bản đề nghị Ban Tuyên Giáo tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa 

thể thao và Du lịch, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành phố, 

Cộng đồng dân cư khu phố Phú Mỹ phường Tân Phú (giao UBND phường Tân 

Phú lấy ý kiến) đóng góp ý kiến đối với hồ sơ bản vẽ kiến trúc của công trình 

Quảng trường thành phố trước khi UBND thành phố bắt đầu triển khai đầu tư 

xây dựng công trình. 

(Gửi kèm hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình và các tài liệu có liên quan). 

Đề nghị quý cơ quan có văn bản góp ý gửi về phòng Quản lý đô thị thành 

phố trước ngày 08/02/2023, để phòng Quản lý đô thị có cơ sở tham mưu UBND 

thành phố triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Ban QLCDA thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo phòng;  

- Lưu: VT, (P).                                                                  

 

TRƯỞNG PHÒNG 
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