
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

BAN QLDA DD & CN 
 

Số:          /BQLDA-DA1 

Về việc góp ý kiến về phương án 
phối cảnh kiến trúc công trình: Bệnh 
viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 
(phần mở rộng); hạng mục: Khu điều 
trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê 
hồi sức và các hạng mục phụ trợ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày       tháng 9 năm 2021 

- 

 Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

Trên cơ sở ý kiến của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tại Văn bản số 
949/BV-TCHC ngày 15/9/2021 về thống nhất quy mô và công năng đầu tư xây 
dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn (phần mở rộng); hạng mục: 
Khu điều trị hệ Ngoại, Sản, Phẫu thuật gây mê hồi sức và các hạng mục phụ trợ; 
Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Ban QLDA) đã đề nghị Tư vấn thiết 
kế lập và hoàn thiện phối cảnh kiến trúc công trình. 

 Đến nay, Tư vấn thiết kế đã hoàn thiện Phối cảnh kiến trúc công trình theo 
quy mô và công năng đầu tư xây dựng công trình đã được Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Bồng Sơn thống nhất tại Văn bản số 949/BV-TCHC nêu trên. Để có cơ sở 
hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, Ban QLDA 
đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn xem xét, có ý kiến góp ý bằng văn 
bản về phương án Phối cảnh kiến trúc công trình gửi kèm. Văn bản góp ý đề nghị 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn gửi cho Ban QLDA trước ngày 04/10/2021. 

Ban QLDA mong quý Đơn vị quan tâm phối hợp góp ý kiến để có cơ sở 
thực hiện các thủ tục tiếp theo./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban;  
- Lưu: VT, ĐHDA 1 (D1.Hi.06b). 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Trương Khoa 
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