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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng
tại cuộc góp ý dự thảo Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật
trên tuyến đường Lê Đức Thọ phục vụ phát triển du lịch
Ngày 24/4/2019, tại phòng họp UBND thành phố Quy Nhơn, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo
Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên tuyến đường Lê Đức Thọ
phục vụ phát triển du lịch. Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện lãnh đạo các phòng
Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố,
Công an thành phố, Đội Trật tự Đô thị thành phố, Trung tâm Văn hóa - TT - TT
thành phố, Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơnvà UBND các phường: Trần
Hưng Đạo, Hải Cảng, Thị Nại.
Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao thành phố báo cáo dự thảo Đề án và ý kiến tham gia của các
thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến
Dũng chủ trì kết luận như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được
giao tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố, khẩn
trương lập dự toán kinh phí thực hiện và các nội dung liên quan và gửi về Phòng
Văn hóa- Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố trước
ngày 12/5/2019 để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND thành phố trình Ban Thường
vụ Thành ủy thông qua; trong đó lưu ý các nội dung sau:
- Về phương án bố trí tổng mặt bằng: nghiên cứu điều chỉnh lại phương án
bố trí các gian hàng cho hợp lý, đảm bảo góc nhìn phía hồ sinh thái Đống Đa.
- Về sân khấu trên mặt hồ và đường dẫn ra sâu khấu: dịch chuyển về phía
đường Phan Đình Phùng; liên hệ Thành đoàn Quy Nhơn để được cung cấp hồ sơ
địa điểm lắp dựng sân khấu trước đây.
- Không bố trí đậu xe xung quanh Chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Tiến hành
khảo sát thêm các khu vực công cộng có diện tích khuôn viên lớn lân cận tuyến
đường Lê Đức Thọ để quy hoạch bố trí thành điểm trông giữ xe;
- Về khu vực ẩm thực: tiến hành nghiên cứu, tham khảo các mô hình quầy
hàng sẵn có để thiết kế quầy hàng mẫu áp dụng chung cho các gian hàng ẩm thực;
tính toán, xác định số lượng quầy hàng hợp lý; xác định rõ đối tượng, các mặt hàng
ăn uống và mô hình kinh doanh buôn bán ẩm thực tại tuyến phố này để kêu gọi
thực hiện xã hội hóa.
- Nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung lắp đặt 02 vòi phun nước nghệ thuật ở
giữa hồ sinh thái Đống Đa và hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng mặt hồ, sân khấu.

- Tiến hành tổng hợp khái toán các khoản chi phí để tổ chức, duy trì các hoạt
động trong thời gian 02 năm đầu để đưa vào nội dung Đề án.
2. Phòng Quản lý đô thị thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Công an
thành phố tham mưu UBND thành phố về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch điểm
đậu, đỗ xe ô tô, xe máy; phân luồng giao thông, khu vực cấm; cảnh quan đô thị
đảm bảo thuận tiện khi Phố văn hóa nghệ thuật đi vào hoạt động.
3. Công ty CP Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn:
thiết kế và lập khái toán kinh phí đầu tư lắp đặt 02 cổng chào tại 02 đầu tuyến phố;
hệ thống đèn chiếu sáng xung quanh bờ hồ; hệ thống đèn trang trí khu vực đường
Lê Đức Thọ và trong lòng hồ sinh thái Đống Đa, vòi phun nước nghệ thuật trong
lòng hồ để tạo điểm nhấn về đêm. Kiểm tra lại công suất của trạm biến áp để đảm
bảo cấp điện cho hoạt động Phố văn hóa – nghệ thuật.
4. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn: khái toán kinh phí lắp
đặt các thùng rác tại tuyến phố; phương án duy trì công tác đảm bảo vệ sinh môi
trường trong khu vực Phố văn hóa nghệ thuật; xây dựng, lắp đặt 02 nhà vệ sinh
công cộng (01 tại gần khu nhà quản lý HST Đống Đa và 01 gần cầu đi bộ đường
Bình Hà và chịu trách nhiệm duy trì quản lý, dọn dẹp Nhà vệ sinh hàng ngày sạch
sẽ); thực hiện nạo vét bùn lòng hồ và xử lý mùi hôi phát sinh trong lòng Hồ sinh
thái Đống Đa theo kế hoạch đã được UBND thành phố giao năm 2019.
5. Phòng Kinh tế thành phố: phối hợp Phòng Văn hóa – Thông tin thành
phố xác định đối tượng, các mặt hàng ăn uống và mô hình kinh doanh buôn bán ẩm
thực tại tuyến phố; tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh
doanh buôn bán tại khu ẩm thực của tuyến phố.
6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể
thao thành phố: trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị tại
cuộc họp để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện lại Đề án; tổng hợp kinh phí thực hiện
của Đề án trong 02 năm đầu thực hiện. Liên hệ Phòng Tư pháp thành phố để giới
thiệu cộng tác viên thực hiện hợp đồng dịch thuật nội dung “Phố văn hóa - nghệ
thuật Quy Nhơn” sang tiếng Anh. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND
thành phố chủ trì mời các đơn vị liên quan họp góp ý hoàn chỉnh Đề án trước khi
tham mưu UBND thành phố trình Ban thường vụ Thành ủy.
Căn cứ nội dung thông báo này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao
nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng: VHTT, KT, QLĐT,
TCKH, Y tế TP, TT VH-TT-TT TP;
- Công an TP;
- Thành đoàn QN;
- Cty CP CVCX & CSĐT QN;
- Cty CP MTĐT QN;
- UBND các phường: Thị Nại, Hải
Cảng, Trần Hưng Đạo;
- VP (LĐ+CV);
- Lưu: VT.
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