Ngày 16-11, Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph ng Vit Dng làm vic vi UBND qun Ng
Hành Sn và các s, ngành liên quan v án Khu ph du lch An Thng.
Theo báo cáo ca UBND qun Ng Hành Sn, hin nay còn mt s hng mc ca án vn ang trong
quá trình trin khai nh: hoàn thin thit k bó va, va hè, cây xanh, qun lý hot ng khu ph, bo m an ninh trt
t, an toàn cho du khách; phng án qun lý môi trng và ci to cnh quan các lô t trng; phng án phân
lung, t chc giao thông phc v khu ph i b…
Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph ng Vit Dng cho rng án c xây dng cht ch, chi tit nhng
vic t chc thc hin quá chm và thiu s kiên quyt. khi ng li d án này, Phó Ch tch Thng trc ng Vit Dng
yêu cu UBND qun Ng Hành Sn phi có vn bn gi UBND thành ph v vic trin khai thc hin d án.
Trc mt, trong vòng 20 ngày, các n v phi gii quyt dt im tình trng ô nhim môi trng ti khu ph
này; hoàn thin h thng thoát nc, ct ta cây xanh, ci thin cnh quan. Trng ban Qun lý d án phi là Ch tch
hoc Phó Ch tch UBND qun. Các n v cng cn rà soát, phân loi các hng mc u t xác nh hng mc nào
Nhà nc u t và hng mc nào có th xã hi hóa.
Vic xác nh và giao nhim v, thi gian hoàn thành phi c th cho cá nhân và n v liên quan; báo
cáo UBND thành ph trong tháng 11-2018. UBND qun Ng Hành Sn cn nghiên cu, xut thành ph v c
ch, chính sách, quyn và ngha v ca các bên liên quan, c bit là quyn li ca các nhà u t.
Qun Ng Hành Sn phi phi hp vi S Vn hóa và Th thao, S Du lch xây dng các thit ch vn hóa,
quy tc ng x; các im, loi hình vui chi, gii trí…, hoàn thành trc ngày 10-12-2018. T nay n Tt Nguyên
án K Hi, qun Ng Hành Sn phi phát ng chin dch truyn thông nhm khi ng li d án Khu ph du lch An
Thng./.
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