
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Thành phố Lai Châu, ngày       tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Phương án tổ chức thí điểm Phố đi bộ  

trên địa bàn thành phố Lai Châu 

  

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Thông báo số 146-TB/VPThU ngày 30/11/2022 của Văn phòng 

Thành ủy Lai Châu về kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp ngày 

30/11/2022 và Thông báo kết luận số 851-TB/VPThU ngày 02/12/2022 về kết luận 

của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 02/12/2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế thành phố tại Tờ trình số 783/TTr-

PKT ngày 06 tháng 12 năm 2022.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức thí điểm Phố đi bộ trên địa bàn thành 

phố Lai Châu với những nội dung chính sau: 

1. Tên tuyến phố đi bộ: Phố đi bộ Hoàng Diệu. 

2. Phạm vi tổ chức phố đi bộ 

Triển khai trên địa bàn phường Tân Phong, tại các tuyến đường cụ thể sau: 

- Phố Hoàng Diệu thuộc tổ 18, phường Tân Phong (Điểm đầu giao Đại Lộ Lê 

Lợi, điểm cuối giao với đường Trần Quý Cáp). 

- Một phần đường Bùi Thị Xuân thuộc tổ 18, phường Tân Phong (Điểm đầu 

giao đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Hoàng Văn Thái). 

3. Thời gian  

3.1. Lộ trình thực hiện 

- Khai trương tuyến phố đi bộ: Dự kiến vào thứ 6, ngày 23 tháng 12 năm 2022. 

- Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm, từ tháng 12/2022 đến hết tháng 12/2023.  
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- Sau thời gian thí điểm, tiến hành đánh giá kết quả hoạt động, rút kinh 

nghiệm và triển khai xây dựng Đề án. 

3.2. Khung giờ tổ chức phố đi bộ 

- Thời gian hoạt động Phố đi bộ: từ 18h00 đến 22h00 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.  Không gian phố đi bộ: Được bố trí thành 03 khu vực chính như sau: 

+ Khu vực 1- Khu vực ẩm thực, thương mại: Bao gồm các điểm kinh doanh, diện 

tích khoảng 15 m2/điểm, được bố trí dọc theo giữa tuyến theo nguyên tắc khoa học, hợp 

lý, đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho du khách; ngoài ra còn có hoạt động kinh doanh 

ẩm thực của các nhà hàng đang hoạt động trong khu vực tổ chức “Phố đi bộ”. 

+ Khu vực 2 - Khu vực biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian bao gồm: Sân 

khấu chính: Vị trí cuối tuyến phố Hoàng Diệu giao đường Trần Quý Cáp (diện tích 

khoảng 65m2). Khu trình diễn nghệ thuật đường phố, các trò chơi dân gian sẽ được 

bố trí dọc theo tuyến đường Bùi Thị Xuân và một phần tuyến đường Hoàng Diệu. 

+ Khu vực 3 - Các công trình phụ trợ (bãi gửi xe, nhà vệ sinh, nhà điều hành…)  

Bãi gửi xe: Bố trí 01 bãi để xe tĩnh phục vụ các hộ gia đình trong khu vực 

phố đi bộ và phục vụ nhân dân, du khách đến thăm quan tuyến phố đi bộ: Địa điểm 

dự kiến sân TTTM giáp Đại Lộ Lê Lợi; bố trí 01 điểm trông giữ xe phụ tại khu vực 

cổng dẫn vào khu vực tổ chức Phố đi bộ giáp đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra các 

hộ gia đình và du khách có thể chủ động để xe tại các vị trí phù hợp khác (không 

nằm trong phạm vi phố đi bộ). 

Khu vệ sinh: gồm 03 nhà vệ sinh di động kiểu dáng thân thiện với môi 

trường, mỗi nhà vệ sinh có bên nam, nữ riêng biệt, được bố trí tại các vị trí phù hợp. 

Khu nhà điều hành: Dự kiến thuê 01 căn nhà trên phố Hoàng Diệu để làm 

nhà điều hành. 

5. Giải pháp tổ chức phố đi bộ 

UBND thành phố thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện thí điểm Phố đi 

bộ do đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực VH-XH làm 

Trưởng Ban, Phó ban Thường trực là Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; Phó Trưởng ban là Trưởng các phòng: Kinh Tế; Văn hóa - Thông 

tin; các thành viên bao gồm Trưởng các phòng, ban có liên quan và Chủ tịch 

UBND phường Tân Phong. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND thành phố chỉ 
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đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Phương án thí 

điểm Phố đi bộ đảm bảo đúng yêu cầu đề ra; báo cáo, đề xuất những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện với Thành ủy, UBND thành phố xem xét theo 

quy định. Chịu trách nhiệm đánh giá việc thực hiện Phương án thí điểm để làm tiền 

đề cho xây dựng Đề án trong thời gian tiếp theo. 

Thành lập Ban Quản lý phố đi bộ do đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông làm Trưởng Ban; đồng chí Chủ tịch UBND phường Tân 

Phong làm Phó Trưởng ban; các thành viên gồm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị 

có liên quan và một số CBCC phường Tân Phong. Ban quản lý có trách nhiệm 

quản lý toàn diện hoạt động của Phố đi bộ   

- Thành lập các tổ giúp việc BQL trực thuộc BQL (Số lượng, thành phần do 

BQL đề xuất).  

(Có Phương án chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu 

công bố Phương án tổ chức thí điểm Phố đi bộ 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 phố đi bộ vào hoạt động đúng thời gian tại Phương án. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng các phòng: Kinh tế, 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./. 
 

Nơi nhận:     

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Văn hóa, Thông tin & Du lịch, 

Xây dựng, Công thương, Công an tỉnh; 

- TT Thành ủy;                       

- TT HĐND, UBND thành phố; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường;  

- Trang Thông tin điện tử thành phố 

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nghiệp 
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