
UY BAN NHAN DAN 
HUff N CON DAO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Doe 1p — T,i do — Hnh phüc 

Con Dáo, ngày  ckJ  tháng näm 2018 S&  ,4(Jo  /UBND-VHTT 
V/v lAy kin gép mô hInh tthng rUa. 
biên ni lap dt trên dithng Ton Due 
Thang, huyn Con Dáo 

Kmnhgiri: 
- Các ca quan hành chInh, dan vj sr nghip 

trên dja bàn huyn; 
- UBMTTQ Vit Nam và các doàn the huyn; 
- Các Ca sà, doanh ng1iip du ljch trén dja bàn huyn; 
- Các to chirc, cá nhãn và khách du ljch, 
-Nhândân lOkhudânci.r. 

Thc hin Thông báo s 258/TB-I-lU ngày 04/4/2017 cüa Huyn üy Con 
Dâo ye dê xuât mô hInh biêu tuçlng lap dt mâi t?i  dài phun nuâc vông xoay 
duing Ton Düc Tháng — Lé Hông Phong; 

UBND huyn Con Dâo dA phi hcip v&i Cong ty C phn k5' thutvà 
Thuang Mai  Vit Nam thiêt ké, lap dt mO hInh tthng rüa biên nâ và h thông 
chiêu sang k5 thut tai  dài phun rnthc vông xoay &thng Ton Dcrc Thang — Lé Hông 
Phong huyn Con Dão nhAm giâi thiu hoat dng bâo ton rüa biên Con Dáo và tao 
diem nhãn quãng bá du ljch huyn Con Dâo. 

D mO hInh trrng rüa bin no và h thing chi&i sang k5' thut dam báo tInh 
m5' thut, hap dan khách du ljch, UBND huyn Con Dáo có kién nhi.r sau: 

1. D nghj can b, cong chCrc, vién chüc, nguOi lao dng t?i  các Ca quan 
hành chInh, dan vj sr nghip; các ca sO, doanh nghip djch vi du ljch; các Ca 
nhân, to chirc, khách du ljch và nhãn dan trên dja bàn huyn cho ' kiên gOp ye bô 
cic, không gian, t.rOng, màu sac, kIch thuOc mô hInh trüng rüa bién nO, sr phü 
hçip vOi tOng the cãnh quan khu vrc... hoc dê xuât lät dt mô hInh khác. 

ThOi gian gop : 03 tháng, tr ngày 10/6/2018 dn 10/9/2018. 

' kin gop thirc hin theo các hInlcthirc sau: 

- Gop b&ng vAn bàn gfri v UBND huyn (qua PhOng Van hóa và Thông 
tin huyn) sO 28, duOng Ton Düc ThAng, huyn Con Dão, tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Gop qua email theo dja chi: phongvhttcondao@grnail.com. 

- Gop trrc tip trên Cng thông tin huyn và Trang thông tin din tr du 
ljch huyn: http ://condao.baria-vungtau.gov.vnl hoAc http ://condao.com.vnl 

2. PhOng Van hóa và Thông tin, Ban Quãn l Khu du ljch Quic gia COn Dão 
dAng tâi Cong vAn nay và các hInh ãnh mO hInh trfrng rüa con nO kèmtheo trên 
Cong thông tin din tr và Trang thông tin din tü du ljch huyn dê các to chüc, cá 



nhãn tham gia gop kin; dng th&i, báo cáo kt qua v UBND huyn (qua Phông 
Vn hóa và Thông tin) dé tong hcip trInh UBND huyn. 

3. Dài Truyn thanh — Truyn hmnh huyn thông báo thtr&ng xuyên trên dài 
truyên thanh, truyên hInh dê nhãn dan tham gia dóng gop kiên. 

Sau khi co kin gop , UBND huyn xem xét, can nhc vic 1p dt mô 
hInh trtng rüa biên no hoc lap dt mô hInh khác theo ' kiên da so cüa can b, 
cong chüc, các to chüc, khách du ljch và nhân dan. 

UBND huyn Con Dáo d nghj các co quan, dcm vj, các th chrc, cá nhãn và 
du khách tham gia gop  .i.Li 

(Kern theo các bác ánh chyp rnô hInh trzng rita bkn ná và các try den chiu 
sang kjY thu2t lap d4 t tgi vông xoay duthig Ton Di-c Tháng — Lê Hông Phong, 
huyn COn Dáo) 

Ncti nhin: 
- Nhir trén; 
- TTr. Huyn üy; 
- TTr. HDND huyn; 
- CT, các PCT.UBND huyn; 
- Cng thông tin din tCr huyn; 
- Trang thông tin din tü du ljch huyn; 
- Urn: VT, VHU. 



MÔ HÌNH RÙA CON TẠI VÒNG XOAY  

ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG VÀ LÊ HỒNG PHONG, HUYỆN CÔN ĐẢO 
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