UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

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

Số 1513 /UBND-GT

Huế , ngày 07 tháng 5 năm 2018

V/v thực hiện thí điểm xã hội hóa
Điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng.

Kính gửi:
- Các Phòng: Tài chính Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Kinh tế;
- Ban quản lý Bến xe thuyền thành phố.
Ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố cùng đồng chí Phó Chủ tịch
UBND thành phố, lãnh đạo các ban ngành: Công an thành phố, Phòng Quản lý
Đô thị, Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND thành phố đã có
buổi kiểm tra và làm việc với Ban quản lý Bến xe thuyền thành phố về tình hình
hoạt động của các bến xe trên địa bàn thành phố. Để cụ thể hóa, thực hiện từng
bước định hướng của Tỉnh và Thành phố đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
là sắp xếp, thu gọn lại bộ máy, chuyển đổi, điều chỉnh các phương án quản lý,
khai thác hiệu quả hơn; trước tiên là các bến, điểm đậu đỗ xe; UBND thành phố
có ý kiến như sau:
Nhằm giảm chi, tăng nguồn thu ngân sách hàng năm; đổi mới phương
thức quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công; thực hiện chủ trương xã hội hóa
đầu tư, khai thác các bến xe nhằm tăng chất lượng dịch vụ đậu, đỗ phương tiện;
UBND thành phố thống nhất thí điểm xã hội hóa việc quản lý, khai thác, sử
dụng tại Điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng.
Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng
Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Bến xe thuyền thành phố và các đơn vị liên quan
khẩn trương xây dựng Phương án đấu quản lý, khai thác, sử dụng Điểm đỗ xe
du lịch Nguyễn Hoàng; kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức,
cá nhân có đủ năng lực, chuyên môn tham gia, thực hiện theo quy định; có văn
bản báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/6/2018. Lưu ý, để có cơ sở xây
dựng phương án đấu phù hợp, cần phải đánh giá cụ thể, chi tiết hiện trạng, hoạt
động thu - chi,… của Điểm đỗ xe du lịch trên.
Yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; (để báo cáo)
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT và các Đ/c PCT UBND TP;
- Công an thành phố;
- Phòng VHTT;
- Đài Truyền thanh TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- UBND phường Phú Hòa;
- VP: LĐ, CVGT;
- VT: Lưu, (C24).
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