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                 Huế, ngày  12  tháng 9 năm 2022. 

            Kính gửi: UBND Thành phố. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố về thực hiện nội 

dung giao Phòng Quản lý Đô thị kiểm tra đề xuất tại công văn số 1470/UBND-

TTĐT ngày 11/7/2022 của UBND Phường Vĩnh Ninh về việc xin bố trí mộ số 

điểm giữ xe tại trục đường đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh. Sau khi tiến hành 

khảo sát hiện trường, Phòng Quản lý Đô thị kính báo cáo UBND Thành phố cụ thể 

như sau:  

Công viên Lý Tự Trọng đoạn trước mặt UBND tỉnh và công viên Tứ Tượng 

đã được thành phố chỉnh trang hoàn thành, hiện nay đã thu hút lượng du khách, 

người dân đến tham quan, vui chơi.  Tuy nhiên trong khu vực này chỉ có 03 điểm 

đỗ xe gồm: 

- Điểm đỗ xe môtô xe đạp: tại bãi đỗ xe trong công viên Lý Tự Trọng trước 

Bệnh Viện Trung Ương Huế. 

- Điểm đỗ xe ô tô: điểm giao thông tĩnh Công viên Lý Tự Trọng cạnh bảo 

tàng Hồ Chí Minh. 

- Điểm đỗ xe máy, xe ô tô: điểm giao thông tĩnh tại đường Bà Huyện Thanh 

Quan.  

 Thời gian từ 18h00 -22h00 hằng  ngày vị trí bãi đỗ xe mô tô và xe đạp trước 

bệnh viện Trung Ương Huế thường xuyên quá tải, không đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe 

của người dân. Vì vậy một số người dân tự ý đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè đường 

Lê Lợi gây mất an ninh, an toàn giao thông trong khu vực. 

Qua khảo sát, tuyến đường Lê Lai có điểm đầu giao Lê Lợi, điểm cuối giao 

đường Ngô Quyền dài 310m rộng 10,6m trong đó mặt đường rộng 6m vỉa hè mỗi 

bên rộng 2.3m đã được hạ lề làm điểm đỗ xe. Hai bên là trụ sở cơ quan và trường 

học, sau thời gian từ 18h00 hàng ngày (ngoài giờ hành chính) lưu lượng phương 

tiện lưu thông trên tuyến này rất ít, chủ yếu các phương tiện ra vào bệnh viện Quốc 

tế. Do vậy việc UBND phường đề xuất tạm thời sử dụng vỉa hè tuyến đường này 

để tổ chức trông giữ xe mô tô, xe đạp là phù hợp. 

Nhằm đảm bảo trật tự, ATGT khu vực công viên Lý Tự Trọng và trục đường 

Lê Lợi khu vực trước mặt UBND tỉnh và khu vực Công viên Tứ Tượng, Phòng 

Quản lý Đô thị kính đề xuất UBND Thành phố như sau: 
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1. Thống nhất đề xuất cho phép UBND phường Vĩnh Ninh tạm thời tổ chức 

trông giữ xe mô tô, xe đạp có thu phí trên phạm vi vỉa hè rộng 2,3m trục đường Lê 

Lai (phía trường Hai Bà Trưng) và vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (đoạn Lê Lợi 

Đến Trương Định phía đối diện khách sạn Morin). Thời gian tổ chức trông giữ xe 

từ 18h00 đến 24h00 hàng ngày.  

2. Nếu được UBND Thành phố thống nhất phương án nêu trên, đề nghị 

UBND phường Vĩnh Ninh phối hợp cùng Phòng Tài chính để được hướng dẫn thu 

phí theo đúng quy định. 

Phòng Quản lý Đô thị kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  KT.TRƯỞNG PHÒNG 

-    Như trên;    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

-    UBND phường Vĩnh Ninh.  

-    Lưu VT.(Qy) 
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