UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 568/SVHTTDL-KHTC
V/v báo cáo tiến độ lập hồ sơ, thủ tục đối
với các dự án dự kiến bố trí vốn khởi công
mới năm 2021

Bình Thuận, ngày 05 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Ngày 26/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 949/SKHĐTKH về việc đề nghị báo cáo tiến độ lập hồ sơ, thủ tục đối với các dự án dự kiến
bố trí vốn khởi công mới năm 2021;
Qua rà soát tiến độ thực hiện hồ sơ các công trình dự kiến bố trí vốn khởi
công 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:
1. Công trình Xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng
Công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết
định số 294/QĐ-UBND ngày 25/01/2021. Hiện nay, hồ sơ thiết kế công trình đã
hoàn chỉnh và đang gửi Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận thẩm tra
thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự kiến ngày 15/3/2021 gửi Sở Xây dựng
thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và ngày 30/3/2021 trình Sở Kế hoạch và
Đầu tư phê duyệt.
2. Công trình Cổng chào Khu du lịch Quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình
Thuận và Công trình Sân nền, vỉa hè xung quanh và hệ thống cây xanh Nhà
hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận
Hiện nay, công trình đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình
UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế sớm hoàn chỉnh trước hồ
sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, khi có quyết định phê duyệt chủ trương
đầu tư của UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đơn vị tư vấn thẩm tra và
trình Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Sở Kế hoạch và Đầu
tư phê duyệt. Dự kiến, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt giữa tháng
4/2021.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét,
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
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