UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ XÂY DỰNG
Số: 696/SXD- PQH

Quảng Nam, ngày 25 tháng 10 năm 2013

V/v giới thiệu các mẫu thiết kế điển
hình phục vụ Chương trình MTQG
XD NTM

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế đầu tư Chương trình MTQGXDNTM giai đoạn 2010 –
2010; Thông tư số 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư; Công văn số 3111/UBND-KTN ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh. Sở
Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu, lập một số mẫu thiết kế điển hình theo yêu
cầu. Với các nội dung chính,
1. Giới thiệu các mẫu,
- Các mẫu: Nhà văn hóa thôn, Sân thể thao cấp xã hoặc thôn, với các sân
tập cho từng bộ môn riêng lẻ dành cho bộ môn bóng đá, bóng chuyền và cầu
lông.; Các mẫu thiết kế điển hình khu tiểu công viên, cây xanh vui chơi.
Qua đó, Sở Xây dựng giới thiệu để các địa phương xem xét, nghiên cứu, áp
dụng trong quá trình xây dựng, theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới.
- Tài liệu thiết kế mẫu được gửi kèm theo văn bản; Hoặc có thể truy cập
trên website của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, tại địa chỉ
http://www.xdqnam.gov.vn.
2. Nội dung liên quan,
- Quá trình áp dụng, nếu có nhu cầu được hướng dẫn, làm rõ thêm. Đề nghị
liên hệ số điện thoại 05103 852 711; hoặc gửi câu hỏi trên địa chỉ
qhntmquangnam@gmail.com; hoặc tại mục “Hỏi đáp” tại trang web
http://www.xdqnam.gov.vn.
- Giao trách nhiệm Văn phòng Sở, phòng Quy hoạch, Viện Quy hoạch Đô
thị Nông thôn tỉnh công bố, phối hợp, hướng dẫn trong quá trình triển khai thực
hiện.
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam kính báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh; BCĐ CTr (thay b/cáo);
- VPĐP CTNTM tỉnh Qnam (p/hợp);
- UBND các xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- Lưu: GĐ Sở, VP Sở, PQH, VQH, VT. T28
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