
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN SƠN TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-UBND Sơn Trà, ngày      tháng  8  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Khai trương Đường tranh bích họa phường Mân Thái 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND quận Sơn 

Trà về thực hiện Đường tranh bích họa phường Mân Thái, UBND quận Sơn Trà 

xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Khai trương Đường tranh bích họa phường Mân 

Thái với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khai trương Đường tranh bích họa phường Mân Thái nhằm quảng bá và 

phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa 

văn minh đô thị. Đồng thời, xác nhận một điểm đến du lịch trên địa bàn quận 

Sơn Trà.  

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức khai trương phải được thực hiện đúng tiến độ đề ra, đảm bảo 

các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thu hút 

đông đảo người dân và du khách tham gia. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 29 tháng 8 năm 2022 (Sáng Thứ Hai). 

2. Đ a đi  : Khu vực Lăng Ngư Ông phường Mân Thái (Đường Võ 

Nguyên Giáp, quận Sơn Trà). 

 III. THÀNH PHẦN 

 1. Đại bi u thành phố 

 - Đại diện Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; 

 - Đồng chí Lê Văn Trung - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, theo 

dõi Đảng bộ quận Sơn Trà; 

 - Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; 

 - Đại diện lãnh đạo UBND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Thông tin và 

Truyền thông. 

2. Đại bi u quận 
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- Thường trực Quận ủy Sơn Trà; 

- Lãnh đạo UBND quận, UBMTTQ Việt Nam quận; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; 

- Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội quận. 

3. Đại bi u phường 

- Thường trực Đảng ủy 7 phường; 

- Đại diện lãnh đạo UBND 7 phường; 

- Riêng Phường Mân Thái, mời thêm: đại diện lãnh đạo các ban, ngành, 

hội đoàn thể phường; Ban Khánh tiết Đình làng; Ban Quản lý Lăng Ông và toàn 

thể Nhân dân trên địa bàn phường. 

III. NỘI DUNG 

1. Chương trình văn nghệ chào mừng. 

2. Giới thiệu đại biểu. 

3. Phát biểu của lãnh đạo UBND quận 

4. Phát biểu của Hội Mỹ thuật thành phố 

5. Phát biểu của đại diện người dân phường Mân Thái. 

6. Tặng hoa cho đơn vị thi công. 

7. Tham quan Đường tranh bích họa. 

8. Kết thúc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâ  Văn hóa, Thông tin và Th  thao  

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận toàn bộ 

nội dung liên quan đến Lễ Khai trương Đường tranh bích họa. 

- Tham mưu UBND quận Giấy mời và mời các đại biểu tham gia Lễ Khai 

trương; 

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Đường tranh bích họa phường 

Mân Thái bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trực quan; tuyên truyền trên các 

kênh truyền thanh, Trang thông tin điện tử và Trang Fanpage của quận. 

- Lập dự trù kinh phí tất cả các nội dung liên quan đến việc tổ chức Lễ Khai 

trương Đường tranh bích họa, trình UBND quận; báo cáo UBND quận khi có 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì tham mưu nội dung đăng ký Đường tranh bích họa phường Mân 

Thái là điểm đến du lịch trên địa bàn quận. 
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- Nghiên cứu làm tập gấp giới thiệu về Đường tranh bích họa phường 

Mân Thái để gửi tại sân bay, các khách sạn trên địa bàn quận nhằm giới thiệu 

cho du khách biết thêm một điểm check-in khi đến du lịch tại Đà Nẵng nói 

chung và Sơn Trà nói riêng. 

3. Phòng Quản lý đô th  

Hoàn thành việc cấp biển số nhà cho các hộ dân và sắp xếp lại hệ thống 

đường dây điện tại khu vực Đường tranh bích họa trước thời gian diễn ra Lễ Khai 

trương. 

4. UBND phường Mân Thái 

- Tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân biết đó là điểm đến 

phục vụ du lịch trên địa bàn quận; giúp nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị, 

vệ sinh môi trường xung quanh khu vực Đường tranh bích họa.  

- Tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực Đường tranh bích 

họa trước, trong và sau Lễ Khai trương. 

- Chỉ đạo lực lượng quy tắc phường xử lý tình trạng đậu đỗ xe tại các kiệt, 

hẻm; thực hiện lắp hệ thống camera giám sát xung quanh khu vực Đường tranh 

bích họa. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Khai trương Đường tranh bích họa 

phường Mân Thái; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Các Sở: VH&TT; DL; TT&TT;                       

- TT Quận ủy; 

- CT, các PCT UBND quận; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, TTVHTT&TT.22 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Sơn Trà 
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