Kim tra d án Trung tâm vn hóa kt hp Nhà vn hoá thiu nhi
phía Tây thành ph (giai on 1) ti phng Hòa Hip Nam, qun Liên Chiu

D án Trung tâm vn hóa kt hp Nhà vn hoá thiu nhi phía Tây thành ph (giai on 1) ti phng Hòa Hip
Nam, qun Liên Chiu có tng mc u t d án là 86 t ng. Mc tiêu u t xây dng Khu Trung tâm vn hóa kt hp
Nhà vn hóa thiu nhi phía Tây thành ph nhm bo m iu kin c s vt cht t chc các hot ng vn hóa, th dc th
thao, vui chi gii trí cho ngi dân qun Liên Chiu.
Công trình bao gm Khi nhà a nng th thao trong nhà và các phòng câu lc b vi din tích xây dng
1.773m2, tng din tích sàn xây dng 4.583m2. Trong ó, khu a nng và phòng các câu lc b có quy mô
3 tng, b trí các phòng a nng, phòng câu lc b. Công trình s dng kt cu khung, sàn... kt hp lp tôn hoàn
thin, tng xây gch, din tích sàn xây dng 3.017m2.
Khu sân th thao trong nhà có quy mô 2 tng. Tng 1 trng b trí bãi xe, tng 2 b trí sân th thao a nng
trong nhà, thông tng 12m. Câu lc b ngoài tri có mái che, quy mô 1 tng, cao 12m, kt cu khung
thép...din tích xây dng 130m2. Cùng vi ó là h thng cây xanh, h cnh quan, sân nn, giao thông.
Ti bui kim tra thc t, Phó Ch tch HND thành ph Cao Th Huyn Trân ngh Ban Vn hóa Xã hi lu ý các
ngành chc nng có liên quan thc hin úng các t vn thit k, tng cng h thng cây xanh, h cnh quan ti công
trình... Phó Ch tch HND thành ph Cao Th Huyn Trân yêu cu Qun Liên Chiu phi hp các n v liên
quan t chc thi công hoàn thành d án. Qua ó, góp phn nâng cao cht lng cuc sng ca ngi dân qun
Liên Chiu, to môi trng hc tp, sinh hot cho thiu nhi khu vc phía Tây thành ph.

oàn kim tra thc t ti Trng THCS Lê Th Hng Gm (phng Xuân Hà, qun Thanh Khê)

Ngay sau ó, oàn ã i kim tra thc t ti Trng THCS Lê Th Hng Gm và ni trin khai d án u t các công trình
giáo dc ti khu t sau khi di di Nhà máy Nha ti phng Xuân Hà, qun Thanh Khê. Mc tiêu d án nhm u t
xây dng c s vt cht mi cho Trng Mm non Hi ng và Trng THCS Lê Th Hng Gm, thay th cho các c s
hin trng ã xung cp, h hng. T ó, m bo phù hp yêu cu phát trin giáo dc và ào to trên a bàn qun Thanh
Khê trong thi gian ti. ng thi, tng bc hoàn thin và nâng cao cht lng giáo dc ti các c s trng nói riêng và
trên a bàn qun Thanh Khê nói chung, góp phn hoàn thin h tng k thut và quy hoch xây dng ti khu
vc.
Phó Ch tch HND thành ph Cao Th Huyn Trân kim tra D án u t
các công trình giáo dc ti Khu t sau khi di di Nhà máy nha

Sau khi nghe các n v báo cáo tình hình ca D án, Phó Ch tch HND thành ph Cao Th Huyn Trân
ngh S Xây dng, S Giáo dc và ào to, qun Thanh Khê và các n v liên quan phi cân nhc s phù hp v
quy mô ca D án u t các công trình giáo dc ti khu t phng Xuân Hà, qun Thanh Khê. ng thi, trin khai
xây dng h thng ng giao thông, vn do, cnh quan cây xanh chung cho khu vc dân c phía trc khuôn
viên, b trí phù hp v trí trng mm non và trng THCS. Trong ó, lu ý vic m bo phù hp vi nhu cu thc t và
quy mô phát trin ti qun Thanh Khê trong thi gian ti.
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