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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số: 321 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày  04  tháng 12 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ  
trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

 

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về 
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;  

Thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 23/02/2018 của 
Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn;  

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/6/2018 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về thực hiện Chương trình hành động số 41/CTr-TU ngày 
23/02/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn; 

Thực hiện Thông báo số 279-TB/KLTT ngày 11/11/2019 của Thành ủy 
Lạng Sơn về việc Kết luận giao ban Thường trực Thành ủy, 

UBND thành phố ban hành kế hoạch xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ nhằm bảo tồn văn hoá vật thể và 
phi vật thể kết hợp với phát triển du lịch, thương mại dịch vụ trên địa bàn, tạo 
nét đẹp về văn hoá và văn minh đô thị đặc trưng của miền núi phía Đông Bắc. 

- Tạo ra một không gian đi bộ, không gian văn hóa truyền thống của 
đồng bào các dân tộc thành phố Lạng Sơn kết hợp với dịch vụ thương mại, 
giới thiệu sản vật địa phương cho nhân dân địa phương và khách du lịch đến 
tham quan, mua sắm tại khu phố vào buổi tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng 
tuần, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của người dân thành 
phố Lạng Sơn và du khách khi đến thành phố Lạng Sơn. 

2. Yêu cầu 

Để dự án tuyến phố đi bộ được lâu dài và vững bền cần: Tạo không gian 
vui chơi giải trí của nhân dân trong vùng một cách tự nhiên, không xung đột với 
lợi ích của người dân trong vùng, luôn có các sự kiện thường xuyên, hấp dẫn để 
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thu hút nhân dân, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông ... Do đó, việc 
triển khai tuyến phố đi bộ cần: 

- Tổ chức phố đi bộ phải được sự đồng thuận, vào cuộc của người dân. 
Đảm bảo các điều kiện về ANTT, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi 
trường; tổ chức phân luồng giao thông, bố trí các bãi đỗ xe, gửi xe hợp lý; đảm 
bảo ổn định sinh hoạt của nhân dân và các hộ kinh doanh trong tuyến phố đi bộ. 

- Chỉnh trang không gian kiến trúc cảnh quan đô thị; cải tạo hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng thông tin. Tạo không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ, 
vui chơi giải trí phù hợp thu hút được đông đảo nhân dân và du khách trong, 
ngoài nước. 

- Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân; đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG  

1. Không gian tổ chức các hoạt động chính (dự kiến) 

* Phương án 1: 

- Tuyến đường Bắc Sơn (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường 
Minh Khai).  

- Tuyến đường Lê Lai (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Minh Khai).  

- Tuyến đường Lương Văn Tri (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Bắc Sơn). 

- Khu vực xung quanh chợ Kỳ Lừa. 

* Phương án 2:  

- Các tuyến đường khu vực Vincom; 

- Tuyến đường Quang Trung (từ chợ Chi Lăng đến hết khu Vincom); 

- Tuyến đường Hùng Vương (bao gồm cầu Kỳ Cùng đến đầu cầu Đông 
Kinh). 

* Tổ chức không gian giới thiệu ẩm thực tại Trung tâm Hội chợ 
Thương mại Lạng Sơn (số 2A đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành 
phố Lạng Sơn) 

- Diện tích: gần 10 nghìn m2. 

- Dự kiến bố trí các gian bán đồ lưu niệm, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; 
các hoạt động dịch vụ giải khát, ẩm thực và tổ chức hoạt động văn hóa - nghệ 
thuật… 

2. Thời gian tổ chức các hoạt động 

- Từ 17h đến 24h các tối thứ thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần và các ngày 
Lễ, Tết. 

- Các ngày Lễ, Tết sẽ tổ chức sự kiện văn hóa - nghệ thuật có quy mô lớn. 

- Thực hiện thí điểm từ tháng 10 năm 2020 đến hết tháng 05 năm 2021. 
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3. Nội dung các hoạt động 

a) Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật  

- Biểu diễn nghệ thuật truyền thống, như: hát then, đàn tính, các làn điệu 
dân tộc của địa phương....;  

- Biểu diễn nghệ thuật quần chúng, đương đại, như: ca nhạc, khiêu vũ 
đường phố, vẽ chân dung, ký họa, thư pháp…;  

- Triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, báo chí, giới thiệu 
sách…; 

- Hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; chương trình dành cho trẻ 
em, thanh thiếu niên… 

b) Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ  

- Kinh doanh, giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương, sản phẩm 
nông nghiệp, sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ… được bố trí tại các quầy 
hàng khu vực lòng đường (phương án 1, 2) và khu vực sân Trung tâm Hội chợ 
Thương mại; 

- Các hoạt động dịch vụ giải khát, ẩm thực: Bố trí kinh doanh trong nhà hoặc 
một phần vỉa hè (có vạch kẻ giới hạn diện tích kinh doanh) tiếp giáp với nhà ở dọc 
tuyến phố (phương án 1, 2) và khu vực sân Trung tâm Hội chợ Thương mại. 

- Các hoạt động khác lựa chọn không gian tổ chức phù hợp. 

4. Lộ trình triển khai 

- Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch và dự kiến các phương án triển 
khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tuyến 
phố đi bộ. Thực hiện trong tháng 11/2019. 

- Tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng 
tuyến phố đi bộ tại thành phố Hà Nội. Thực hiện trong tháng 11/2019. 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Tuyến phố đi bộ theo 
phương án đã thống nhất. Thực hiện trong tháng 12/2019. 

- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, xây dựng Đề án tổ chức tuyến 
phố đi bộ, trong đó lưu ý đánh giá cụ thể ưu - nhược điểm từng phương án để 
báo cáo, xin ý kiến triển khai. Thực hiện trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020. 

- Tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân, đặc biệt 
nhân dân, các hộ kinh doanh, các tổ chức khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ. 
Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức tuyến phố đi 
bộ phương án tổ chức phân luồng giao thông, phương án bố trí các điểm trông 
giữ xe, các điểm đỗ xe. Thực hiện thường xuyên, từ quý I/2020.  

- Tuyên truyền, tổ chức cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh tại 
tuyến phố. Thực hiện trong quý I + II/2020. 
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- Trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các 
sở, ngành liên quan và UBND tỉnh về nội dung Đề án. Từ tháng 3 - 5/2020. 

- Đề nghị UBMTTQ thành phố tham gia phản biện các nội dung Đề án 
Tháng 6/2020. 

- UBND thành phố ký, ban hành Đề án. Tháng 6/2020. 

- Thành lập các Tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Các Tiểu ban 
sẽ tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động cụ thể. Thực hiện từ tháng 6 - 
7/2020. 

- Triển khai xây dựng các hạng mục tuyến phố. Thực hiện từ tháng 7-
9/2020, gồm:  

+ Chỉnh trang vỉa hè; lắp đặt cổng chào, tiểu cảnh trang trí, cây xanh, hệ 
thống điện trang trí, điện chiếu sáng; thống điện phục vụ tổ chức sự kiện; hệ thống 
điện các gian hàng; hệ thống cấp nước. 

+ Phương án vệ sinh môi trường (nhà vệ sinh công cộng, đặt thùng 
rác…); 

+ Hạ tầng thông tin (wifi miễn phí; hệ thống camera giám sát an ninh; hệ 
thống loa truyền thanh công cộng không dây…) 

+ Triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông; bãi đỗ phương 
tiện giao thông; an ninh trật tự...; 

+ Xây dựng các hạng mục phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật... 

- Khai trương tuyến phố đi bộ, dự kiến thứ Sáu, ngày 16/10/2020 (nhân kỷ 
niệm 70 năm Giải phóng Lạng Sơn; 18 năm thành lập thành phố Lạng Sơn). 

6. Kinh phí thực hiện 

Ngân sách thành phố Lạng Sơn và nguồn tài trợ, đóng góp của doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch xây dựng tuyến 
phố; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ. Chủ trì 
phối hợp với các đơn vị liên quan thuê đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng Đề án; 
xây dựng phương án thiết kế, triển khai các hạng mục tuyến phố đi bộ. Trình xin 
ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND tỉnh về nội 
dung Đề án theo thời gian tại Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND tham mưu thành lập Đoàn 
công tác đi học tập kinh nghiệm triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ tại thành 
phố Hà Nội.  

- Hướng dẫn Trung tâm VHTT, UBND các phường và các đơn vị liên 
quan tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. Thông báo 
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trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể nhân dân về việc tổ chức 
tuyến phố đi bộ phương án tổ chức phân luồng giao thông, phương án bố trí các 
điểm trông giữ xe, các điểm đỗ xe.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thành phố đôn đốc các đơn vị 
được giao chủ trì các nhiệm vụ tham mưu thành lập các Tiểu ban, phân công 
nhiệm vụ thành viên Tiểu ban và ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 
theo nội dung đã được phân công tại Đề án.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xây dựng các hạng 
mục tuyến phố theo Đề án được phê duyệt. Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt 
động tuyến phố đi bộ. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - 
nghệ thuật; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đầu 
tư các hạng mục hạ tầng thông tin tại tuyến phố đi bộ theo nội dung Đề án đã 
được phê duyệt.  

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí, 
thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành. 

2. Phòng Quản lý đô thị 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất nội dung 
đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất liên quan tại Đề án (như: 
Chỉnh trang vỉa hè; cây xanh, hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, điện phục 
vụ tổ chức sự kiện, cấp nước...). Tham mưu triển khai đầu tư, xây dựng, chỉnh 
trang các hạng mục theo nội dung Đề án đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với Công an thành phố xây dựng sơ đồ tuyến đường, phương 
án tổ chức, phân luồng giao thông (gồm phương án đỗ xe, cấm đường...). Tổ 
chức hướng dẫn giao thông tại không gian đi bộ và phụ cận theo phương án 
phân luồng giao thông. 

- Đề nghị Điện lực đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ các 
hoạt động tại tuyến phố. 

- Chủ trì phối hợp với UBND phường tổ chức tuyến phố và các đơn vị 
liên quan tham mưu thực hiện quản lý vỉa hè, lòng đường khu vực tuyến phố đi 
bộ và khu vực phụ cận khi tuyến phố đi vào hoạt động. 

3. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất nội dung thiết 
kế, đầu tư hạng mục các quầy hàng tại Đề án. Chủ trì, phối hợp với UBND các 
phường, xã tuyên truyền, triển khai cho các tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh tại 
tuyến phố đi bộ. Phối hợp với phòng TCKH, Chi cục Thuế và các đơn vị liên quan 
xây dựng phương án quản lý, thu phí, giá, thuế của các cơ sở kinh doanh. 

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt 
động của tuyến phố đi bộ. 



6 

 

- Chủ trì tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản 
phẩm của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố tại khu vực phố đi bộ. 

4. Công an thành phố  

- Chủ trì, phối hợp với phòng QLĐT xây dựng sơ đồ tuyến đường, 
phương án tổ chức, phân luồng giao thông (gồm phương án đỗ xe, cấm 
đường...). Tổ chức hướng dẫn giao thông tại không gian đi bộ và phụ cận theo 
phương án phân luồng giao thông. 

- Tham mưu đảm bảo công tác phòng chống cháu nổ khu vực tổ chức 
tuyến phố đi bộ và phụ cận. Triển khai phương án đảm bảo ATGT, ANTT khu 
vực tuyến phố; bố trí các phương tiện hỗ trợ, tổ chức lực lượng tại các chốt trực. 

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Nghiên cứu, tham mưu bố trí nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng, 
hệ thống nước xả thải từ các hộ kinh doanh; phương án giữ gìn vệ sinh môi 
trường trong và ngoài không gian đi bộ và phụ cận. Chỉ đạo đơn vị liên quan 
đảm bảo tăng cường lực lượng và thời lượng thu gom rác thải.  

6. Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

- Phối hợp với phòng VHTT tham mưu thành lập Đoàn công tác đi học 
tập kinh nghiệm triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ tại thành phố Hà Nội.  

- Đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ tham mưu thành lập 
các Tiểu ban, phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban và ban hành Kế hoạch 
thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đã được phân công tại Đề án.  

- Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Y tế thành phố bố trí khu vực và cán bộ 
y tế trực trong thời gian tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm tại khu vực, đặc biệt tại các quầy hàng ẩm thực trong 
phố đi bộ. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án quản lý, thu phí, 
giá, thuế của các cơ sở kinh doanh. 

- Hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí và đề xuất các phương án huy 
động các nguồn vốn ngoài ngân sách hỗ trợ tích cực thực hiện Đề án. 

- Tham mưu bố trí kinh phí triển khai Đề án và hướng dẫn các đơn vị thực 
hiện sử dụng, thanh quyết toán theo quy định. 

8. Đội Quản lý thị trường số 1 

- Phối hợp với phòng Kinh tế tham mưu phương án đảm bảo các mặt 
hàng, sản phẩm bày bán tại khu vực tuyến phố đảm bảo có nguồn gốc, xuất xứ. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND thường xuyên kiểm tra chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các quầy hàng ẩm thực trong phố đi bộ. 
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9. Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan về việc tổ chức 
tuyến phố đi bộ để nhân dân biết, tham gia; phối hợp thực hiện trang trí tại khu 
vực phố đi bộ.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý khu vực 
tổ chức không gian ẩm thực tại Trung tâm Hội chợ Thương mại Lạng Sơn. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng VHTT, Thành đoàn và các đơn vị liên quan 
tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại không gian tuyến phố. 

10. Đội Quản lý trật tự đô thị 

Phối hợp với UBND phường triển khai xây dựng tuyến phố đi bộ tăng 
cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị theo Quy 
chế hoạt động của tuyến phố đi bộ. 

11. Đề nghị Thành đoàn 

Phối hợp với phòng VHTT, Trung tâm VHTT xây dựng và thực hiện các 
phương án trang trí trên tuyến phố tổ chức đi bộ; tổ chức các hoạt động văn hóa 
- nghệ thuật, trò chơi dân gian khi tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể 

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng hưởng ứng tham gia xây dựng tuyến phố đi 
bộ theo nội dung, lộ trình đề ra. 

13. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã 

- Thực hiện công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong 
nhân dân. Thông báo đến toàn thể nhân dân về việc tổ chức tuyến phố đi bộ 
phương án tổ chức phân luồng giao thông, phương án bố trí các điểm trông giữ 
xe, các điểm đỗ xe để nhân dân biết, đồng thuận và thực hiện. 

- UBND các phường, xã tuyên truyền, triển khai cho các tổ chức, cá nhân 
đăng ký kinh doanh tại tuyến phố đi bộ.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND thành phố. 

14. UBND phường được chọn xây dựng tuyến phố đi bộ  

- Thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên địa bàn để nhân 
dân, du khách biết, thực hiện.  

 - Là đơn vị sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì các hoạt động của 
Phố đi bộ khi được UBND thành phố bàn giao quản lý khi hết giai đoạn thử 
nghiệm. Chuẩn bị mọi mặt về nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế quản lý để tiếp 
nhận và duy trì lâu dài hoạt động của Phố đi bộ. 

- Chủ động phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chức năng của Thành 
phố trong công tác quản lý trật tự đô thị, an ninh trật tự trên khu vực thực hiện 
Đề án. Kiến nghị, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 
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- Xây dựng phương án hoạt động, đề xuất phương án thu phí trông giữ 
phương tiện giao thông tại các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện quản lý vỉa hè, 
lòng đường khu vực tuyến phố đi bộ và khu vực phụ cận khi tuyến phố đi vào 
hoạt động. 

15. Đề nghị Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (nếu triển khai phương án 
1) và Ban quản lý Vincom Lạng Sơn (nếu triển khai phương án 2) 

- Phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng các phương án phát 
triển thương mại, dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định hoạt động thương mại tại khu 
vực trong trong thời gian tổ chức tuyến phố đi bộ.  

- Tuyên truyền đến các hộ kinh doanh tại chợ mục đích, ý nghĩa thiết thực 
của tuyến phố đi bộ để tạo được sự đồng thuận, đồng hành cùng đề án. Vận 
động các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ liên kết tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại 
phố đi bộ. 

- Phối hợp, hỗ trợ đảm bảo công tác ANTT, bố trí phương tiện giao thông, 
đảm bảo VSMT trong thời gian tổ chức tổ chức tuyến phố đi bộ.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. UBND thành phố đề nghị các đơn vị chủ động, phối 
hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- TT Thành ủy (B/c); 
- TT HĐND TP; 
- Chủ tịch, Phó CT UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 
- UBND các phường, xã; 
- BQL Vincom Lạng Sơn; 
- Cty CP Chợ Lạng Sơn; 
- Lưu: VT; VHTT; Trang TTĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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