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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Thông báo số 251/TB-UBND, ngày 20/12/2020 của UBND Tỉnh 

Vĩnh Phúc về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe UBND thành 

phố Vĩnh Yên báo cáo về công tác chỉnh trang đô thị và các công việc chuẩn bị 

phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Nhằm tạo điểm nhấn cho thành phố Vĩnh Yên, đô thị trung tâm của tỉnh 

Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân cũng như bảo tồn, 

giới thiệu các giá trị văn hóa. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực 

Quảng trường Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nghệ thuật đường phố 

nhằm xây dựng và duy trì không gian mang tính cộng đồng, cải thiện môi trường 

sống, phát huy giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn, tôn vinh và giới thiệu về lịch sử, 

văn hóa, con người Vĩnh Yên. 

- Tạo lập các hoạt động, sản phẩm làng nghề, du lịch, thương mại, tinh hoa 

ẩm thực tại khu tuyến phố đi bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi 

giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo thuần phong mỹ tục, văn minh, 

xứng tầm với vị thế của đô thị trung tâm, phải có tính khả thi cao, phù hợp với 

tình hình phát triển kinh tế của thành phố, phấn đấu đưa tuyến phố đi bộ trở thành 

điểm đến của người dân các huyện lân cận và du khách thập phương khi đến với 

Vĩnh Yên. 

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban, đơn 

vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của chủ thể được giao nhiệm vụ; tăng cường 

sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Huy 

động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị. Huy động thêm các nguồn lực 

xã hội hóa, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện. 

- Việc tổ chức triển khai các hoạt động có sự tham gia đông đảo của nhân 

dân thành phố, Đồng thời đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… 



- Sau thời gian thí điểm phải có đánh giá cụ thể từng nội dung, tổng họp 

báo cáo Thành ủy, UBND Tỉnh để có đề xuất phù hợp với tình hình thực tế và 

đúng với quy định của pháp luật. 

II. PHẠM VI, NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi thực hiện:  

- Tổ chức không gian văn hóa và tuyến phố đi bộ kết hợp với các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ thương mại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh 

(trước mắt ở 02 tuyến phố: phố Hai Bà Trưng, đoạn từ giao đường Tôn Đức 

Thắng đến ngã năm Nhà thi đấu; đoạn phố Văn Cao từ giao đường Tôn Đức 

Thắng đến giao đường Mê Linh; Khu vực sân trước nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc và 

khu vực hồ Quảng trường). 

2. Thời gian thực hiện:  

- Tuyến phố đi bộ tổ chức thí điểm vào các buổi tối ngày thứ 7 hàng tuần, 

từ ngày 26/12/2020 đến 05/6/2021 (thời gian từ 19h00 đến 23h00).  

- Sau khoảng thời gian thí điểm trên, giao các phòng ban liên quan tổ chức 

tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của tuyến phố đi bộ, sau đó tùy thuộc vào 

nhu cầu của nhân dân, số lượng và tình hình thực tế, sẽ xem xét tổ chức thêm 

buổi tối ngày thứ 6. 

- Vào các dịp tết và các ngày lễ lớn sẽ có thông báo riêng. 

3. Nội dung tổ chức thực hiện: 

- Quy hoạch, bố trí những khu vực trên vỉa hè dành cho các hoạt động Văn 

hóa-Văn nghệ như: 

+ Chương trình văn nghệ (Mời một số các ca sỹ nổi tiếng, xen kẽ các tiết 

mục của Đoàn ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc, các CLB âm nhạc…trên địa bàn 

thành phố). 

+ Biểu diễn nhạc cụ (violin, ghita, kèn sacsxophone, nhạc cụ dân tộc…) 

+ Các nhóm Nhảy dân vũ, nhảy hiện đại, nhảy DanceSport, CLB khiêu vũ… 

+ Không gian tổ chức các trò chơi dân gian, phù hợp với lịch sử và văn hóa 

- Các gian hàng dịch vụ: 

+ Gian hàng truyền thống; 

+ Gian hàng sách; 

+ Gian hàng phục vụ dịch vụ giải khát, đồ ăn nhanh. 

- Chương trình tuyên truyền, quảng bá:  

+ Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố sử dụng màn hình LED khu vực 

Quảng trường, trình chiếu các phóng sự về thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Mời gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu quảng bá thương hiệu. 

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Chỉnh trang, cải tạo, tu bổ lại cảnh quan tuyến phố đi bộ 

- Khảo sát, lắp đặt bổ sung điện trang trí cho khu vực Quảng trường: Đèn 

hắt trên cây; đèn LED trang trí, đèn hắt quanh hồ; điện chiếu sáng; duy trì các trụ 

nước uống miễn phí. 



- Lắp đặt các thùng rác công cộng; nhà vệ sinh công cộng; biển báo; biển 

chỉ dẫn giao thông tại đầu các tuyến phố; rào chắn tại điểm giao với các tuyến 

phố khác… 

 2. Quy hoạch, bố trí các khu vực 

 - Bố trí kẻ vẽ định hình các khu vực dịch vụ, khu vực dành cho các hoạt 

động Văn hóa-Văn nghệ và các hoạt động vui chơi khác theo quy định của pháp 

luật. 

 - Bố trí các khu vực trông giữ xe, khu vực vệ sinh công cộng. 

3. Điều tiết, phân luồng giao thông; trông giữ xe; dịch vụ vệ sinh công 

cộng; Phòng cháy và chữa cháy… 

 - Lập phương án, bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm... cho tuyến phố đi bộ. 

 - Tổ chức lực lượng trông giữ xe cho người dân tham gia các hoạt động 

trong tuyến phố đi bộ tại các bãi trông giữ xe trên khu vực quảng trường. 

 - Tổ chức hướng dẫn, chỉ dẫn các hoạt động thuộc phạm vi khu vực quảng 

trường; có phương án ngăn các quán bán hàng rong bán hàng, người ăn xin tại khu 

vực tuyến phố đi bộ. 

 4. Thành lập Ban Chỉ đạo, vận hành các hoạt động của tuyến phố đi bộ 

(do đồng chí Chủ tịch UBND chủ trì); Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động 

của tuyến phố. 

 - Thành lập Ban Chỉ đạo để quản lý, vận hành hoạt động của tuyến phố, 

thành phần và phân công nhiệm vụ cụ thể do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

chủ trì. 

 - Trong 03 tháng đầu, các phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, phòng Văn 

hóa&TT, Trung tâm Văn hóa, Thành đoàn Vĩnh Yên có trách nhiệm cử cán bộ 

tham gia, phối hợp cùng Ban Chỉ đạo. 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của tuyến phố trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

 5. Tổng hợp, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của tuyến phố. 

- Tổ chức theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả hoạt động của tuyến phố đi 

bộ theo định kỳ 01 tháng/01 lần; Kiểm điểm,đánh giá và tổng kết việc triển khai 

tuyến phố đi bộ, nêu những việc làm được, chưa làm được, khó khăn, vướng mắc, 

bất cập và đưa ra những giải pháp khắc phục để báo cáo Thường trực Thành ủy 

xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí triển khai thí điểm tuyến phố đi bộ được hỗ trợ từ nguồn ngân 

sách nhà nước theo quy định; kinh phí cụ thể từng nhiệm vụ do đơn vị được phân 

công nhiệm vụ có trách nhiệm: lập và gửi phòng Tài chính-Kế hoạch để tổng hợp 

báo cáo Thường trực UBND thành phố. 

- Sau khi đi vào vận hành chính thức sẽ tính toán, đề xuất, giao đơn vị Xã 

hội hóa đảm nhận, duy trì. Không sử dụng ngân sách nhà nước. 

 

 



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý đô thị 

- Là cơ quan đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND thành phố các văn bản chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổng 

hợp tình hình chung báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

- Tham mưu UBND thành phố văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên 

quan; văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc thành phố. 

- Tham mưu xây dựng phương án sửa chữa, thay thế về hạ tầng kỹ thuật và 

cảnh quan trong phạm vi tuyến phố đi bộ. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý trật tự đô 

thị trên các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ, đảm bảo 

tuyệt đối không có tình trạng bán hàng rong, người ăn xin gây mất an ninh trật tự, 

an toàn giao thông và mỹ quan. 

- Chỉ đạo đội Trật tự đô thị thành phố phối hợp với Công an thành phố, 

UBND phường Khai Quang đảm bảo công tác an ninh trật tự. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn hóa, du lịch 

diễn ra trên tuyến phố đi bộ. Thẩm định các nội dung diễn ra trong các trương 

trình Văn hóa-Văn nghệ; các chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, thương 

hiệu của các doanh nghiệp. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ 

thuật dọc tuyến phố đi bộ. 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa,TT&DL, Sở Thông 

tin truyền thông triển khai các nhiệm vụ theo chuyên ngành. 

- Chỉ đạo cán bộ Văn hóa của các xã, phường phối hợp đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền về tuyến phố tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thành phố. 

- Xây dựng nội quy hoạt động của tuyến phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ 

chức thí điểm Tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh. 

- Tham mưu với UBND thành phố về công tác tài chính; hướng dẫn, kiểm 

tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách chi cho các 

nhiệm vụ xây dựng tuyến phố đi bộ đảm bảo quy định hiện hành. 

- Đề xuất các phương án tài chính khi vận hành tuyến phố đi bộ theo hình 

thức Xã hội hóa. 

4. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với phòng Kinh tế của các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh tổ 

chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

trong khu vực tuyến phố đi bộ. 

- Cùng lực lượng Quản lý thị trường tham mưu kiểm tra hàng hóa theo quy định. 

5. Văn phòng HĐND&UBND 

- Phối hợp với cơ quan thường trực triệu tập các cuộc họp, hội nghị định kỳ 

và đột xuất. 



- Quản lý, hướng dẫn về vệ sinh An toàn thực phẩm, phòng chống dịch 

bệnh (nếu có) theo quy định. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị được giao 

thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này. 

6. Công an thành phố 

- Xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết phân luồng giao thông, đảm bảo 

an ninh trật tự trên tuyến phố đi bộ và an toàn giao thông trên các tuyến phố giao 

cắt với tuyến phố đi bộ. 

- Báo cáo Công an tỉnh về nhiệm vụ triển khai và phối hợp các lực lượng chức 

năng thuộc Công an tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh khi tổ chức các hoạt động. 

- Chỉ đạo Công an phường Khai Quang có phương án giữ gìn an ninh trật tự. 

7. Ban quản lý dự án ĐT&XD thành phố 

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện DVCI đảm bảo duy trì công tác vệ sinh môi 

trường thuộc phạm vi, khu vực được giao theo hợp đồng đã ký. 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lắp đặt bổ xung hệ thống điện trang trí 

trong tuyến phố đi bộ. 

8. Trung tâm Văn hóa, TT&TT 

- Tham mưu và chịu trách nhiệm tuyên truyền chủ trương của Thành phố 

với người dân về xây dựng tuyến phố. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

trên hệ thống đài phát thanh thành phố về chương trình tổ chức các hoạt động văn 

hóa nghệ thuật để nhân dân biết và đến tham gia. 

- Tham mưu việc đưa tin, bài phản ánh về các hoạt động của tuyến phố đi 

bộ trên các phương tiện thông tin và trên hệ thống loa truyền thanh. 

- Chủ trì phối hợp với Đoàn ca múa nhạc Vĩnh Phúc, Thành đoàn, các tổ 

chức chính trị xã hội, các CLB Văn hóa-Văn nghệ xây dựng phương án, kế hoạch 

tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ca nhạc vào các ngày tổ chức 

tuyến phố đi bộ với nôi dung phong phú, đa dạng, phù hợp. 

- Trình chiếu các phóng sự về thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trên 

màn hình LED. 

10. Thành đoàn Vĩnh Yên 

- Đề xuất, tham mưu các chương trình Văn hóa-Văn nghệ, vui chơi theo 

chủ đề. Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch cho thanh niên các xã, 

phường, các Đoàn viên thanh niên của đơn vị Đoàn cơ sở, các Chi đoàn trực 

thuộc tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ vào tối các ngày tổ chức 

tuyến phố đi bộ với nội dung phong phú, đa dạng nhằm thu hút, tạo điểm nhấn. 

- Phối hợp với các phòng ban của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tự quản, tự nguyện trong quá trình thực hiện. 

11. UBND các xã, phường 

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở về kế hoạch tổ chức 

tuyến phố đi bộ để nhân dân biết đến và tham gia. 

- Chỉ đạo bộ phận Văn hóa xây dựng, lựa chọn các chương trình trò chơi 

dân gian, Văn hóa-Văn nghệ quần chúng để tham gia. 

 



12. UBND phường Khai Quang 

- Giao UBND phường Khai Quang chỉ đạo đội trật tự đô thị, cán bộ Văn 

hóa, Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan về trông giữ xe, quản lý 

bán hàng rong, ăn xin, an ninh trật tự...(xây dựng phương án cụ thể và báo cáo 

UBND thành phố). 

- Chỉ đạo, phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng phần công việc được giao. 

13. Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng thủ đô 

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy 

và nguồn điện phục vụ ánh sáng, âm thanh trong thời gian tổ chức các hoạt động 

tại tuyến phố đi bộ. 

- Thiết kế bố trí, trang bị cho các gian hàng kinh doanh phục vụ du khách 

và nhân dân (dùng gian hàng di động, sau khi kết thúc thời gian hoạt động của 

tuyến phố đi bộ, hoàn trả lại nguyên trạng của khu vực Quảng trường). 

- Lên sơ đồ tổng thể và đề xuất từng khu vực gắn với từng hoạt động; Đảm 

bảo khoa học, thuận lợi cho việc vận hành, khai thác khu vực Quảng trường. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ khu vực Quảng trường Hồ 

Chí Minh. Trong quá trình triển khai, có nội dung phát sinh sẽ được tổng hợp, báo 

cáo UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị) xem xét, chỉ đạo theo. Yêu cầu 

các đơn vị nghiêm túc thục hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c; 
- Sở Công an; 
- Sở Văn hóa thể thao & du lịch; 
- Sở GTVT; 
- Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; 
- Thường trực Thành ủy; HĐND TP (b/c); 
- CT, các PCT; 
- CPVP; 
- UB MTTQ và các TC CTXH TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Anh Tân 
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