ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày
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tháng 12 năm 2020

V/v đảm bảo công tác tổ chức
chương trình âm nhạc Huế countdown 2021.

Kính gửi:
- Công an thành phố Huế;
- Các phòng: Quản lý Đô thị; Văn hóa và Thông tin;
- Đội Quản lý Đô thị;
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- UBND 27 phường thuộc thành phố;
- Trung tâm Y tế Thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố;
- Công ty TNHH Gia Bảo Event – Media
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao cho UBND
thành phố là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Công ty TNHH
Gia Bảo Event – Media tổ chức chương trình âm nhạc Huế - Countdown 2021
với chủ đề “Thắp sáng niềm tự hào Huế” sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 31/12/2020
đến 00 giờ 30 ngày 01/01/2021 tại ngã 6 đường Hà Nội - Đống Đa - Hùng Vương Lê Quý Đôn - Bến Nghé; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:
1. Công an thành phố Huế: Khẩn trương hoàn thành kịch bản phân luồng
giao thông và kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để báo cáo Công an tỉnh và UBND
thành phố trước ngày 26/12/2020.
2. Phòng Quản lý đô thị Thành phố: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên
quan rà soát, tham mưu đề xuất các vị trí đậu đỗ, trông giữ xe tại khu vực tổ chức
Chương trình (lưu ý các vị trí, khu vực Trường học xung quanh khu vực, các điểm
đỗ xe tĩnh,...) trước ngày 26/12/2020.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố:
- Phối hợp với Công ty TNHH Gia Bảo Event – Media hoàn chỉnh kịch bản
chi tiết; nội dung chương trình; chương trình quảng cáo Bia Huda tại Trung tâm
Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, báo cáo UBND Thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với UBND 27 phường; Trung tâm Văn hóa, thông tin và
Thể thao Thành phố, Cổng thông tin điện tử Thành phố tổ chức tuyên truyền về sự
kiện cũng như phương án phân luồng giao thông để người dân, du khách biết và
tham dự.
4. Trung tâm Y tế Thành phố: Có kế hoạch và phương án trực y tế, cấp cứu
tại chỗ; hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 trong thời gian diễn ra Chương trình.
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5. Công ty cổ phần Môi trường&Công trình Đô thị Huế:
- Phối hợp với Công ty TNHH Gia Bảo Event – Media đảm bảo vệ sinh môi
trường trước, trong và sau thời gian diễn ra Chương trình âm nhạc.
- Bố trí các nhà vệ sinh lưu động xung quanh khu vực diễn ra Chương trình
âm nhạc.
6. Đội Quản lý đô thị Thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Phú
Hội, Phú Nhuận: Xây dựng kế hoạch ra quân đảm bảo trật tự đô thị tại khu vực
diễn ra Chương trình âm nhạc (lưu ý: xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường,
vỉa hè để kinh doanh buôn bán không đúng quy định).
7. Công ty TNHH Gia Bảo Event – Media:
- Khẩn trương hoàn chỉnh kịch bản chi tiết, nội dung chương trình và các nội
dung liên quan báo cáo UBND Thành phố;
- Thực hiện các thủ tục xin phép tổ chức Chương trình theo quy định;
- Yêu cầu đơn vị thi công sân khấu có phương án đảm bảo an toàn, rút ngắn
thời gian thi công, thi công ngoài giờ cao điểm, thi công vào ban đêm để tránh ảnh
hưởng đến giao thông, đi lại của người dân;
- Trực tiếp làm việc với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế để được hỗ trợ và
đảm bảo công suất nguồn điện tổ chức Chương trình;
- Trực tiếp liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác an ninh trật
tự, vệ sinh môi trường.. để đảm bảo Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh,
- Công an Tỉnh;
(để b/c)
- Sở VH&TT, Y tế;
- TVTU, TT HĐND TP;
- Đ/c CT, Đ/c PCT UBND TP;
- Các Phòng: TN&MT, TCKH, GD&ĐT, VH&TT;
- CVP, PCVP phụ trách; (gửi trên HTQLVB)
- VT, CV: ĐC-VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Đình Hạnh
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