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V/v phúc đáp Báo cáo số 580/BC-

UBND của thành phố Đồng Xoài  

về dự án Quảng trường 

 
 

              

 

Kính gửi: UBND thành phố Đồng Xoài 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận Báo cáo số 580/BC-UBND ngày 

17/12/2021 của UBND thành phố Đồng Xoài về việc Báo cáo giải trình các nội 

dung góp ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 

2908/SVHTTDL-VP ngày 05/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến 

như sau: 

Theo Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 28/02/2028 của UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất thể dục thể thao tỉnh Bình 

Phước thì cơ sở vật chất thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố phải có 03 công 

trình thể dục thể thao cơ bản là: Nhà thi đấu, sân vận động và hồ bơi. Do đó, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thống nhất với việc chuyển mục đích sử dụng 

đất sân vận động sang xây dựng quảng trường tại Công văn số 2908/SVHTTDL-

VP ngày 05/11/2021. 

 Tuy nhiên, UBND thành phố Đồng Xoài đã cam kết quy hoạch diện đất đủ 

tiêu chuẩn để xây dựng Sân vận động thành phố Đồng Xoài ở vị trí khác (tại Báo 

cáo số 580/BC-UBND ngày 17/12/2021). Do đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thống nhất với việc xây dựng quảng trường thành phố Đồng Xoài, nhằm phục vụ 

nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân và là địa điểm tổ chức các hoạt động, sự 

kiện quan trọng của thành phố Đồng Xoài. 

Trên đây là nội dung của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phúc đáp 

Báo cáo số 580/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND thành phố Đồng Xoài, 

gửi UBND thành phố Đồng Xoài nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VP(Si). 
 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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