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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo
phương án thiết kế xây dựng hạng mục Công viên đường dạo bộ thuộc
dự án Mở rộng đường Xuân Diệu.
Ngày 19/4/2021, tại Phòng họp UBND thành phố Quy Nhơn, đồng chí
Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo
phương án thiết kế xây dựng hạng mục Công viên đường dạo bộ thuộc dự án Mở
rộng đường Xuân Diệu. Thành phần tham dự gồm có: đại diện các phòng: Tài
chính Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Ban QLDA ĐTXD thành phố, Ban Quản lý
dịch vụ công ích thành phố, Công ty CP CVCX & CSĐT Quy Nhơn, đơn vị tư
vấn thiết kế.
Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày phương án thiết kế xây dựng hạng
mục Công viên đường dạo bộ thuộc dự án Mở rộng đường Xuân Diệu; ý kiến
tham gia của các thành viên trong cuộc họp; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Chủ
tịch UBND thành phố chủ trì kết luận như sau:
Về phương án thiết kế, cơ bản tuân thủ theo quy hoạch chi tiết và thiết kế
cơ sở đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể
sau:
- Về cây xanh: đề xuất chọn các loại cây tầm cao đảm bảo chịu được gió
biển, khả năng sống và thích ứng tốt với môi trường gần biển (như dừa, cọ dầu
Malaysia, cọ Mỹ…với tỷ lệ cây trồng cho phù hợp, đa dạng sinh động), bên
dưới trồng cây tầm trung và tầm thấp (thảm cỏ) đảm bảo thích nghi với môi
trường biển và không làm che chắn tầm nhìn hướng biển.
- Bên cạnh ghế ngồi chất liệu bằng bê tông, bố trí thêm các khối đá tự
nhiên kết hợp làm ghế ngồi để tạo điểm nhấn, cảnh quan kiến trúc sinh động;
bên trên thiết kế lắp dựng các khung dàn hoa giấy bằng Inox đảm bảo mỹ quan
đô thị.
- Đối với đá lát sân và đường dạo bộ lưu ý chọn loại đá có độ tương phản
màu sắc nổi bật, rõ ràng để thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng (đá dễ bị
phai màu).
- Khảo sát, thiết kế lắp đặt các vòi rửa chân cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu
sử dụng.
- Về điện chiếu sáng: hiện dọc tuyến biển Xuân Diệu – An Dương Vương
đã được lắp đặt các trụ đèn pha chiếu sáng, do đó việc thiết kế lắp đặt điện chiếu
sáng kiến trúc tầm trung và tầm thấp (các trụ đèn chùm, chiếu sáng các tiện ích,
cây xanh…) phải đảm bảo độ phản quang ánh sáng, nổi bật, không bị giao thoa
xung đột ánh sáng với các đèn pha chiếu sáng hiện có.

Căn cứ nội dung thông báo này, giao Ban QLDA ĐTXD thành phố phối
hợp đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế xây dựng hạng
mục công viên đường dạo thuộc dự án Mở rộng đường Xuân Diệu, làm cơ sở
báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
TL. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT Thành Ủy (để báo cáo);
- TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT, TCKH TP;
- Ban QLDA ĐTXD thành phố;
- Ban QLDVCI thành phố;
- Cty CP CVCX & CSĐT Quy Nhơn;
- VP(LĐ+ C6,C11);
- Lưu: VT,C6.
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