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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác xã hội hóa Đường hoa
phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Pleiku
Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, là đô thị loại
I, trực thuộc tỉnh Gia Lai. Hiện Thành phố có 22 đơn vị hành chính, gồm 14 phường
và 8 xã; có 175 thôn, làng, tổ dân phố và 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Để cùng
chung tay xây dựng thành phố Pleiku sáng, xanh, sạch, đẹp, nhằm nâng cao chất
lượng công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán
hàng năm; đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư đường hoa trên địa
bàn thành phố Pleiku; UBND thành phố Pleiku xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác
xã hội hóa, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Vận động các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài
tỉnh tham gia đầu tư Đường hoa trang trí phục vụ những ngày Lễ, Tết, đặc biệt là Tết
Nguyên đán hàng năm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân
dân Thành phố và du khách.
- Tạo không khí vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân, nâng cao mỹ quan đô thị
của Thành phố.
2. Yêu cầu:
- Công tr nh Đường hoa phục vụ cho nhân dân và du khách phải đảm bảo tính
th m mỹ, phù hợp v i môi trường cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, kiến tr c đô thị
hiện hữu của Thành phố.
- Việc trang trí đường hoa, tuyên truyền chính trị và quảng cáo kết hợp xã hội
hóa phải tuân theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan đô thị, đ ng quy định của Luật
Quảng cáo.
II. NỘI DUNG CỤ THỂ:
1. Hình thức thực hiện xã hội hóa:
Thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Thành phố tham
gia đầu tư lắp đặt hệ thống đường hoa trang trí phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm
theo h nh thức đăng tải trên các phương tiện thông tin đại ch ng để các tổ chức, cá
nhân được biết và tham gia.
2. Địa điểm thực hiện xã hội hóa:
Thực hiện Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm tại khu vực Quảng
trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (có sơ đồ kèm theo).

3. Kinh phí thực hiện, quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư:
- Kinh phí đầu tư Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm sử dụng một
phần từ ngân sách Nhà nư c (khoảng từ 800 triệu đồng đến 01 tỷ đồng) và một phần
của nhà đầu tư để thực hiện.
- Quyền lợi và trách nhiệm:
+ Nhà đầu tư được quyền gắn Lôgô quảng cáo của đơn vị m nh tại vị trí thích
hợp trên hệ thống Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.
+ Có trách nhiệm thực hiện Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán theo maket
được cấp có th m quyền phê duyệt.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản lý đô thị:
- Chủ tr phối hợp v i các đơn vị có liên quan lựa chọn, th m định hồ sơ của
nhà đầu tư theo đ ng quy định của pháp luật. Hỗ trợ nhà đầu tư xã hội hóa trong quá
tr nh triển khai thực hiện theo Kế hoạch này.
- Thực hiện công tác quản lý nhà nư c đối v i hệ thống Đường hoa sau khi
công tr nh được bàn giao đưa vào sử dụng.
- Phối hợp Công ty cổ phần công trình đô thị Gia Lai hỗ trợ nhà đầu tư trong
quá trình thi công, trang trí và tháo dỡ.
2. Văn phòng HĐND-UBND Thành phố:
Có trách nhiệm đăng tải trên trang Thông tin điện tử của UBND Thành phố và
thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo để đăng ký đầu tư,
lắp đặt hệ thống Đường hoa trang trí phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố:
Đ y mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của thành phố về xã hội hóa trang
trí Đường hoa phục vụ Tết Nguyên đán hàng năm.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố:
Tham gia kêu gọi các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài Thành phố đầu
tư xã hội hóa đảm bảo Kế hoạch được triển khai có kết quả.
5. UBND các xã, phường:
Tuyên truyền và đăng tải thông tin, nội dung kế hoạch này lên Trang thông tin
điện tử xã, phường, Đài Truyền thanh cấp xã để các cá nhân, tổ chức được biết và
tham gia đăng ký đầu tư.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa Đường hoa phục vụ Tết
Nguyên đán hàng năm trên địa bàn thành phố Pleiku./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ủy ban Nhân

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở VH,TT-DL tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể TP;
- UBND xã, phường;
- Đ/c Hiền - PCVP;
- Đ/c H.Chi - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.
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