ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 655/TB-UBND

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Tiến
Dũng tại cuộc họp bàn góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật
trên tuyến đường Lê Đức Thọ phục vụ phát triển du lịch
Ngày 18/7/2019, 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
Kế hoạch triển khai thực hiện 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 phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Y tế, phòng Quản lý đô
thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế thành phố, Đội Trật tự Đô thị,
Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Công an thành phố và UBND các
phường: Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Thị Nại.
Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố
báo cáo dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 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. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án tổ
chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật trên tuyến đường Lê Đức Thọ phục vụ
phát triển du lịch, giao Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông
tin - Thể thao thành phố bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch theo các ý kiến góp ý tại
cuộc họp. Thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trước ngày
05/8/2019. Trong đó lưu ý bổ sung một số nội dung sau:
1.1 Không phân kỳ thực hiện kế hoạch theo 2 giai đoạn mà tiến hành xây
dựng và thực hiện ngay kế hoạch (ưu tiên tập trung công tác chỉnh trang đô thị,
trang trí, điện chiếu sáng, cổng chào, nạo vét lòng hồ …để tạo động lực cho việc
kêu ngọi đầu tư thực hiện đề án). Trong quá trình thực hiện sẽ có những điều
chỉnh, bổ sung cho phù hợp để đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện có hiệu quả.
- Trước mắt khai thác toàn bộ lòng đường, vỉa hè đường Lê Đức Thọ và
xung quanh hồ sinh thái Đống Đa, tiến đến khai thác mặt nước lòng hồ sinh thái
Đống Đa.
- Các hoạt động vui chơi dưới nước duy trì hàng ngày (quy định thời gian
cụ thể: sáng, chiều, tối). Ngoài các hoạt động bơi vịt, du thuyền, kêu gọi đầu tư
thêm hoạt động mới, có hiệu quả cao để tạo điểm nhấn trên mặt nước lòng hồ sinh
thái Đống Đa.

- Các gian hàng: tổ chức vào tối thứ 6, thứ 7, lễ, tết; chưa đặt vấn đề duy trì
các ngày trong năm.
- Thời gian tổ chức các hoạt động: tính toán cụ thể bao nhiêu ngày tổ chức
trong năm, tính thêm các ngày lễ, tết và trừ các ngày mưa bão…để từ đó xác định
kinh phí thực hiện.
- Nội dung cổng chào: “Phố Văn hóa – Nghệ thuật Quy Nhơn” bằng song
ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (lưu ý: kích cỡ chữ tiếng Anh so với kích cỡ chữ tiếng
Việt phải phù hợp theo quy định).
- Bảng hiệu “Hồ Đống Đa”: lắp đặt ở vị trí bờ tường phía trên đường cống
thoát nước tiếp giáp với vỉa hè đường Lê Lợi nối dài.
- Bảng hiệu “I Love Quy Nhơn”: lựa chọn vị trí lắp đặt cho phù hợp.
- Thời gian hoàn thành các nội dung Đề án trước ngày 30/10/2019 để đảm
bảo đưa vào sử dụng trước Tết Dương lịch 2020.
1.2 Về kinh phí thực hiện, trong kế hoạch phải xác định cụ thể:
+ Kinh phí từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản.
+ Kinh phí từ nguồn chi thường xuyên (của các đơn vị có liên quan do ngân
sách thành phố cân đối, bố trí).
+ Nguồn vốn khác.
- Về đầu tư XDCB: tách riêng 2 phần (phần chỉnh trang đô thị riêng, phần
thực hiện Đề án riêng và phân định nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị: nhiệm vụ
nào do Công ty CP Công viên, cây xanh và CSĐT Quy Nhơn thực hiện; nhiệm vụ
nào do Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TT – TT thực hiện;
nhiệm vụ nào do Thành đoàn thực hiện; nhiệm vụ nào do Ban quản lý Dự án Đầu
tư xây dựng thực hiện; nhiệm vụ nào do Công ty CP Môi trường đô thị thực hiện).
1.3 Bổ sung thêm điểm trông giữ xe: tại phần vỉa hè xung quanh chung cư
Hoàng Anh Gia Lai (giao Thành đoàn thực hiện).
- Bổ sung thêm công tác triển khai thực hiện dự án lát đá vỉa hè và bó vỉa trên
tuyến đường Lê Đức Thọ: đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lê Lợi.
- Di dời hoặc cải tạo các bảng quảng cáo của Công ty TNHH Mỹ thuật
Quảng cáo Vân Công (nếu cải tạo lại phải đồng bộ theo Đề án), lắp đặt màn hình
led.
2. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể
thao thành phố
- Tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa
– nghệ thuật trên tuyến đường Lê Đức Thọ phục vụ phát triển du lịch và Kế hoạch
thực hiện Đề án (sau khi ban hành Đề án); chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức
thực hiện Đề án theo chức năng nhiệm vụ của ngành.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND
thành phố thành lập Ban tổ chức Phố Văn hóa – Nghệ thuật Quy Nhơn để quản lý,

điều hành; đồng thời xác định những hạng mục xã hội hóa để kêu gọi đầu tư. Thời
gian hoàn thành trước ngày 30/8/2019.
- Phối hợp với Công ty CP Công viên cây xanh & CSĐT Quy Nhơn làm
việc cụ thể với Công ty TNHH Mỹ thuật Quảng cáo Vân Công thống nhất phương
án di dời hoặc cải tạo và kêu gọi thực hiện xã hội hóa một số hạng mục khác để
phục vụ công trình tuyến phố văn hóa – nghệ thuật.
3. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn: Khẩn trương đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công trình cải tạo vệ sinh môi trường lòng Hồ sinh thái
Đống Đa (trong đó có lắp đặt nhà vệ sinh công cộng) đảm bảo hoàn thành trước
ngày 30/10/2019.
4. Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn:
- Khẩn trương hoàn chỉnh phương án thiết kế hệ thống điện trang trí, điện
chiếu sáng lòng hồ và khu vực xung quanh bờ hồ, cổng chào, trạm biến áp để đảm
bảo cấp điện cho hoạt động phố Văn hóa – Nghệ thuật để trình UBND thành phố
trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương thực hiện. Thời gian
hoàn thành trước ngày 15/8/2019.
- Sau khi có chủ trương, giao Công ty CP Công viên cây xanh & CSĐT
Quy Nhơn tập trung thực hiện các thủ tục và tổ chức thi công để đảm bảo hoàn
thành trước ngày 30/10/2019.
5. Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố và UBND các phường:
Thị Nại, Trần Hưng Đạo, Hải Cảng căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án
tổ chức các hoạt động văn hóa – nghệ thuật trên tuyến đường Lê Đức Thọ phục vụ
phát triển du lịch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
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,
TC-KH, Y tế TP;
- Đội TTĐT, TTVH-TT-TT TP;
- Công an TP;
- Thành đoàn QN;
- Cty CP CVCX & CSĐT QN;
- Cty CP MTĐT QN;
- UBND phường: Thị Nại, Hải Cảng,
Trần Hưng Đạo;
- VP (LĐ+CV);
- Lưu: VT.
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