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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 nghe báo cáo tiến độ triển khai Phố Văn hóa Nghệ thuật Lê Đức Thọ
Ngày 21/11/2019, tại phòng họp UBND thành phố, đồng chí Nguyễn
Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc họp
nghe báo cáo tiến độ tiến độ triển khai Phố Văn hóa Nghệ thuật Lê Đức Thọ.
Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đại diện Lãnh đạo các đơn
vị: phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, phòng Quản lý Đô thị thành phố,
phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao
thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý dịch vụ
công ích thành phố, Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn, Công ty CP
CVCX&CSĐT Quy Nhơn, UBND phường Trần Hưng Đạo.
Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai từng hạng
mục của tuyến Phố Văn hóa – Nghệ thuật Lê Đức Thọ; ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng và ý kiến tham gia
của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND thành phố kết luận một số nội dung như sau:
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Dũng để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
đưa vào hoạt động tuyến Phố Văn hóa – Nghệ thuật Lê Đức Thọ vào ngày
01/01/2020. Trong thời gian đến, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
1. Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn:
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ nạo vét Hồ sinh thái Đống Đa. Trước mắt tập
trung tại các vị trí như: góc cua Phan Đình Phùng – Lê Đức Thọ, Lê Đức Thọ - Lê
Lợi (nối dài) và dọc các tuyến đường: Phan Đình Phùng, Lê Đức Thọ.
- Triển khai sửa chữa gia cố mái taluy hiện trạng; đồng thời khẩn trương lắp
đặt hoàn thành nhà vệ sinh công cộng.
- Phối hợp di dời Đội môi trường mặt nước đến làm việc tại cơ sở của Tổ
quản lý khu neo đậu tàu thuyền; đồng thời bàn giao lại cơ sở trên đường Phan Đình
Phùng cho Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố để làm nhà điều hành tuyến phố
Văn hóa – Nghệ thuật.
- Tổ chức lắp đặt các thùng rác công cộng trên cơ sở thống nhất với các đơn
vị chức năng.
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- Thời gian thi công các hạng mục nêu trên trước ngày 25/12/2019.
2. Công ty CP CVCX&CSĐT Quy Nhơn.
- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công của 19 hạng mục công việc để
đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/12/2019; trên cơ sở đó tổ chức vận hành thử
nghiệm để kiểm tra, điều chỉnh cho phù hợp. Lưu ý: kiểm tra, nghiệm thu đảm bảo
các yêu cầu về an toàn điện tại các hạng mục trước khi đưa vào sử dụng.
- Tiến hành phá bỏ các bồn cây tại các sân khấu để mở rộng diện tích sân
khấu.
- Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thực hiện di dời
các cây xanh hiện trạng không đúng chủng loại quy hoạch trên tuyến đường Lê
Đức Thọ. Riêng đối với các cây Lộc Vừng lớn trên vỉa hè tạm thời cho phép tồn tại
theo hiện trạng.
- Thời gian thi công các hạng mục trước ngày 25/12/2019.
3. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố.
- Chủ động đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao để đảm
bảo hoàn thành theo yêu cầu.
- Chuẩn bị và đôn đốc các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức khai trương Phố Văn hóa – Nghệ thuật Lê Đức Thọ vào ngày
01/01/2020. Đồng thời xây dựng kịch bản chương trình các ngày 01 và các ngày
cuối tuần trong tháng đầu tiên hoạt động để làm cơ sở đánh giá công tác tổ chức và
tình hình hoạt động của tuyến phố.
- Về vị trí nhà điều hành: thống nhất cho sử dụng cơ sở làm việc của Đội
Môi trường mặt nước trên đường Phan Đình Phùng.
- Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh
vực liên quan đầu tư vào tuyến phố Văn hóa – Nghệ thuật. Chủ động phối hợp nhà
đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện lắp đặt Wifi miễn phí tại khu vực này.
4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố:
- Không thực hiện treo băng rôn để quảng bá tuyến phố Văn hóa – Nghệ
thuật Lê Đức Thọ; chỉ thông báo trên các phương tiện truyền thông như Đài
Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và Đài truyền thanh địa phương để tiết
kiệm chi phí.
- Tính toán bố trí hệ thống âm thanh hợp lý; có âm lượng vừa phải để hạn
chế ảnh hưởng đến người dân.
5. Giao Phòng Quản lý đô thị thành phố: chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa
– Thông tin thành phố, Ban Quản lý dịch vụ công ích thành phố và Công ty CP
Môi trường đô thị Quy Nhơn tiến hành khảo sát, thống nhất vị trí, số lượng, mẫu
mã thùng rác công cộng cần lắp đặt.
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6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.
- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đơn vị thi công công đẩy nhanh tiến độ thi công
lát vỉa hè đá granit và thảm nhựa đường Lê Đức Thọ để đảm bảo theo thời gian yêu
cầu. Trong đó lưu ý: tại các vị trí hố trồng cây trước đây phải tiến hành đầm chặt
trước khi tiến hành lát đá granit để đảm bảo chất lượng.
- Phối hợp Công ty CPCVCX&CSĐT Quy Nhơn khẩn trương tổ chức di dời
các cây xanh hiện trạng không đúng chủng loại quy hoạch trên tuyến đường Lê
Đức Thọ. Riêng đối với các cây Lộc Vừng lớn trồng trên vỉa hè tạm thời cho phép
tồn tại theo hiện trạng.
- Thời gian thi công hoàn thành các hạng mục nêu trên trước ngày
25/12/2019.
7. Phòng Kinh tế thành phố.
- Khẩn trương hoàn thành mẫu thiết kế của gian hàng ẩm thực, lưu niệm để
báo cáo UBND thành phố xem xét, cho ý kiến. Thời gian hoàn thành trước ngày
05/12/2019.
- Tổ chức họp bàn với các hộ kinh doanh gian hàng để thông báo các quy
định khi kinh doanh tại Phố Văn hóa – Nghệ thuật Lê Đức Thọ; yêu cầu các hộ
kinh doanh chấp hành tốt các quy định và cam kết kinh doanh hoạt động tại tuyến
phố trong thời gian lâu dài.
Căn cứ nội dung thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các phòng QLĐT, TCKH, VHTT, KT TP;
- TTVHTTTP;
- Đội TTĐT TP;
- UBND phường THĐ;
- Ban QLDA ĐTXD TP;
- Ban QLDVCI TP;
- Công ty CP MTĐT QN;
- Công ty CP CVCX&CSĐT QN;
- VP(LĐ+ C11,C13);
- Lưu: VT, C11,NPM.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn
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Trương Thanh Ngà
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