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Số: 982 /SVHTTDL-VP 

V/v triển khai công tác chuẩn bị đầu tư  

xây dựng sân tập bóng đá. 

Hà Tĩnh, ngày 09  tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 1795/UBND-KGVX ngày 29/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, ngày 09/4/2019, Sở Kế hoạch Đầu tư đã chủ trì phối hợp với Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc thống nhất các nội dung để tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng sân tập bóng đá. 

Tại buổi làm việc, sau khi thống nhất ý kiến với Sở Xây dựng và Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn địa 

điểm xây dựng sân tập bóng đá tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, 

thể thao tỉnh (bao gồm 01 phần đất thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục, thể thao tỉnh và một phần đất thuộc quy hoạch công viên Trung tâm thành 

phố Hà Tĩnh). Về kinh phí Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị Sở Tài chính cân đối, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để triển 

khai thực hiện dự án. 

Tại buổi làm việc ngày 13/9/2019 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, 

lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã đồng ý hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây mới sân 

tập bóng đá phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng nói chung, bóng đá 

phong trào nói riêng, cũng như việc phục vụ tập luyện của đội bóng đá Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh và các tuyến bóng đá trẻ. 

Vì vậy, kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành 

liên quan tham mưu hoàn thành các thủ tục bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư do 

Tập đoàn Vingroup chỉ định triển khai dự án sân tập bóng đá để kịp tiến độ phục 

vụ các hoạt động thể thao quần chúng, bóng đá phong trào và công tác tập luyện 

của đội bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời đảm bảo điều kiện để tổ chức 

các trận đấu V-LEAGUE năm 2020./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 
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- Lưu: VT, VP; 
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