
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG VĨNH NINH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1470 /UBND-TTĐT 

 

Vĩnh Ninh, ngày 11 tháng  7 năm 2022 

V/v xin bố trí một số điểm giữ xe 

tại khu vực trục đường Lê Lợi, 

phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 

 

 

         
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Huế. 

  
 

Trục đường Lê Lợi hiện nay được Tỉnh và Thành phố chỉnh trang nên thu hút 

số lượng lớn người dân địa phương cũng như khách tham ngoại tỉnh đến tham quan, 

du lịch. Qua kiểm tra thực tế, do nhu cầu người dân gửi xe quá lớn (vượt quy mô bãi 

giữ xe của Trung tâm Công viên cây xanh đang tổ chức) nên xuất hiện tình trạng 

người dân tự ý bỏ xe máy trên vỉa hè tuyến đường Lê Lợi gây nguy cơ mất an ninh, 

cũng như mất mỹ quan đô thị, đặc biệt tại vị trí trước mặt UBND Tỉnh và khu vực 

Công viên Tứ Tượng. 

Với tình hình như trên, UBND phường kính đề nghị UBND Tp Huế cho phép 

UBND phường chủ động bố trí điểm giữ xe tại một số điểm như sau: 

1. Vỉa hè tuyến đường Lê Lai (giữ xe phía tường rào trường Hai Bà Trưng). 

2. Vỉa hè tuyến đường Hoàng Hoa Thám (phía đối diện Khách sạn Morin). 

UBND phường sẽ giao trách nhiệm lực lượng cơ sở thực hiện giữ xe có thu phí 

theo đúng quy định và đồng thời thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị.  

UBND phường kính báo cáo UBND thành phố Huế. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trần Song – PCT TT UBND Tp Huế; 

- Đảng ủy phường; 

- CT và PCT UBND phường; 

- Công an phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tài 
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