
UBND TỈNH HÀ TĨNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1040/SVHTTDL - DSVH    Hà Tĩnh, ngày 24  tháng 10  năm 2019 
     V/v đề xuất đặt hiện vật máy bay tại  

  Bến thuyền du lịch của Công ty Cổ phần  

            Hợp tác Đầu tư Việt Trung. 

  

   

             Kính gửi: Sở Xây dựng. 

 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2546/SXD-

KTQH4 ngày 22/10/2019 của Sở Xây dựng về việc cho ý kiến về đề nghị của 

Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung. Sau khi xem xét hồ sơ và khảo sát 

thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: 

 Đồng ý với đề xuất xin đặt hiện vật máy bay MIG -21, Bis cấp 5, số hiệu 

5287 tại Bến thuyền du lịch, thuộc dự án Trung tâm thương mại - Khách sạn 

Villa BMC, Bắc Cầu Phủ của Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung (có 

bản đồ vị trí kèm theo). Quá trình lắp đặt hiện vật máy bay phải đảm bảo cảnh 

quan chung và tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.  

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Xây dựng tổng, hợp báo 

cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

     Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, P.GĐ phụ trách; 

- UBND thành phố Hà Tĩnh (để biết); 

- Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung; 

- Lưu VT, DSVH; 

- Gửi VB giấy + điện tử. 

                KT. GIÁM ĐỐC 

                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

                

             Nguyễn Cảnh Thụy 
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