
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ban hành ngày 16/1/2017 của Bộ Chính 

trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn;  

Căn cứ Quyết định số 2172-QĐ/TU, ngày 14/02/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc phê duyệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện năm 2020 của Thành ủy Lạng Sơn;  

Căn cứ 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 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 167-KH/TU ngày 19/02/2020 của Thành ủy Lạng Sơn 

về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 14/06/2018 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 Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết 

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 Kết luận số 427-KL/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Lạng Sơn về 

việc Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 59, ngày 24/4/2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc triển khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn với những nội dung chính sau: 

1. Tên tuyến phố đi bộ: Phố đi bộ Kỳ Lừa. 
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2. Phạm vi Đề án 

Triển khai trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, cụ thể trên các tuyến 

đường sau: 

* Giai đoạn 1 (Từ tháng 10/2020 - tháng 10/2021): 

- Tuyến đường xung quanh chợ Kỳ Lừa; 

- Tuyến đường Lê Lai (đoạn từ ngã 5 Phan Đình Phùng (Công an TP cũ) 

đến đường Ngô Văn Sở); 

- Tuyến đường Bắc Sơn (đoạn đường từ Ngô Văn Sở đến đường Lương 

Văn Tri); 

- Tuyến đường Lương Văn Tri (đoạn đường từ Trần Đăng Ninh đến đường 

Bắc Sơn); 

- Tuyến đường Trần Quốc Toản (đoạn từ Trần Đăng Ninh đến Lương Văn Tri). 

* Giai đoạn 2: Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm của đề án, đánh giá hiệu 

quả hoạt động, rút kinh nghiệm thực tế, đưa ra phương án giải quyết và tiến hành 

mở rộng sang giai đoạn 2 của đề án.  

3. Thời gian  

a) Lộ trình thực hiện 

- Khai trương tuyến phố đi bộ: Dự kiến ngày 16/10/2020 (Nhân dịp kỷ 

niệm 70 năm giải phóng Lạng Sơn 17/10/1950 - 17/10/2020 và 18 năm thành lập 

thành phố Lạng Sơn 17/10/2002 - 17/10/2020). 

- Thời gian thực hiện thí điểm: Từ tháng 10/2020 - tháng 10/2021.  

- Sau thời gian thí điểm, tiến hành đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh nghiệm 

và triển khai giai đoạn 2 của Đề án. 

b) Khung giờ tổ chức phố đi bộ 

- Thời gian hoạt động Phố đi bộ: từ 18h00 đến 24h00 các tối thứ 6, thứ 7 

hàng tuần và các ngày Lễ, Tết. 

- Các dịp lễ lớn sẽ tổ chức sự kiện văn hoá - nghệ thuật có quy mô lớn.  

4. Phân khu chức năng 

- Khu ẩm thực, đặc sản Lạng Sơn 

- Khu mua sắm 

- Khu biểu diễn nghệ thuật, văn hóa 

- Khu trò chơi dân gian 

5. Giải pháp tổ chức phố đi bộ, gồm 

- Giải pháp quản lý Phố đi bộ: UBND thành phố thành lập Ban quản lý và 

các Tổ quản lý trực thuộc Ban quản lý Phố đi bộ. 

- Giải pháp phân luồng giao thông; 

- Giải pháp kết nối vận tải hành khách công cộng; 

- Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và y tế; 

- Giải pháp về tuyên truyền, quảng bá. 
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(Có Đề án chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tham mưu công bố Đề án để các tổ chức, cá nhân biết, đồng thuận, 

ủng hộ và thực hiện. 

Các đơn vị được giao chủ trì chủ động xây dựng Kế hoạch, chương trình, 

phương án và triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, theo tiến độ đề 

ra, đưa Tuyến phố đi bộ vào hoạt động đúng thời gian tại Kế hoạch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng 

Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:     
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: KHĐT; VHTT&DL;  

XD; Công thương; NNPTNT;  

- Công an tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c);                       

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT,  Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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