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Lê TuAn Quôc 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH BA R!A-VUNG  TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

      

S :lO'>'O/UBND-Vp Ba Rja- Ving Tàu, ngày O tháng-f  D  nãm 2019 

V/v t6 chirc kim tra, báo cáo v& 
vic lan biên tai  Dr an Cim djch 
vi ga cap treo và Thüy cung Hon 

Ngixu, thành phô Vüng Tàu 

KInh gti:  
-SiXâydirng; 
- UBND thành phô Vuing Tàu; 
- Cong ty CP Du ljch Cap treo Vüng Tàu. 

Ngãy 9 tháng 10 näm 2019 Báo VOV.VN có dáng bài vi& Dir an 1n bin, 
ngtri dan Ba Rja- Vüng Tàu büc xüc", ni dung phân anh du 1un tai  Ba Rja — VQng 
Thu trong tuân qua lien ti1c có nh0ng phán ing gay gät ye dir an Cim Djch vv ga Cap 
treo vã ThUy cung Hon Nguu (phumg 1, TP Vüng Tàu) vi cho rang, dr an triên khai 
së phá nat cânh quan khu virc b bién thành phô Vüng Tàu, ngän chn nglr&i dan tiêp 
c,n vOi biên, ãnh hiiâng den không gian, tam nhIn di tjch quôc gia Bach  Dinh dâ duoc 
xêp hang. Vé vic nay, UBND tinh chi dao  nhii sau: 

1. Giao Sâ Xây drng chU tn, phi hçp vi UBND thânh ph VQng Tàu rà soát 
!ai ho so pháp 1 cüa dir an, kim tra ci th hin trng khu vçrc lAn bin theo ni dung 
phán ánh cüa bài vit nêu trên; tng hçp báo cáo, d xuAt UBND tinh hung xir I 
tri.ric ngày 11 tháng 10 näm 2019. 

2. D nghj Cong ty CP Du ljch Cap treo Vüng Tàu phi hqp cung cAp dy dü 
h so, thông tin lien quan, h trçY các Co quan chrc näng thrc hin và hoàn thành 
nhim vu nêu trên.I. 

Nol n/ian: 
- Nhutrên; 
• TTr TU (b/c); 
- Chi tjch UBND tinh (b/c) 
- CVP UBND tinh; 
- Ltru VT-TH; th2  ç) 
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