
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 227/KH-UBND Quận 8, ngày 16 tháng  10  năm 2014 
  

 
KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 

  

Căn cứ Công văn số 2656/SGTTVT-CX ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Giao 

thông Vận tải thành phố về việc công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch Hội Hoa 

Xuân và Chợ Hoa tết Ất Mùi năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 1007/KQL4-CSCX ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Khu 

Quản lý giao thông đô thị số 4 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân và 

Chợ Hoa tết Ất Mùi năm 2015; 

Căn cứ Thông báo số 7251/TB-SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Sở Giao 

thông Vận tải thành phố về nội dung cuộc họp tổ chức Chợ Hoa Tết năm 2015 trên địa 

bàn Quận 8;    

Trong những năm qua, Hội Hoa Xuân Quận 8 “trên bến, dưới thuyền” đã trở 

thành hoạt động thường niên của quận, thu hút nhiều tiểu thương, nhà vườn từ nhiều 

tỉnh, thành phố lân cận tham gia, tạo nơi mua sắm thường niên của người dân thành phố 

nói chung và người dân Quận 8 nói riêng vào mỗi dịp tết Nguyên đán; đồng thời, thực 

hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đưa 

các sản phẩm Việt Nam chất lượng đến tận tay người tiêu dùng thành phố, Quận 8. 

Nhằm tổ chức các hoạt động vui xuân chào đón Tết cổ truyền dân tộc và tiếp tục phát 

huy những kết quả đạt được của Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Giáp Ngọ 2014, nâng cao 

nét đẹp truyền thống “Chợ hoa trên bến dưới thuyền”, Ủy ban nhân dân Quận 8 xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 như sau:       

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Phát huy tối đa thế mạnh của Quận về điều kiện tự nhiên đặc thù của một vùng 

sông nước mang đậm dấu ấn “Trên bến, dưới thuyền” và tạo điều kiện thuận lợi để 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn theo đúng định hướng “Dịch vụ - Thương mại 

- Công nghiệp sạch”.  

- Phát huy thương hiệu Chợ Hoa Tết Quận 8 trở thành một nơi có đặc thù riêng 

của Quận 8 “Chợ hoa trên bến dưới thuyền”, kết hợp hình thành một trong những 

điểm đến du lịch trên đường sông của Quận và thành phố vào dịp Tết Nguyên đán.   

- Thông qua việc tổ chức các điểm kinh doanh hoa cây kiểng và tổ chức các điểm 

tập kết, trung chuyển hàng hóa từ miền Tây vào thành phố qua cửa ngõ Quận 8 nhằm 

hỗ trợ người nông dân, nhà vườn từ các tỉnh, thành phố lân cận, nhất là các tỉnh miền 

Tây tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi, giúp người dân thành phố và Quận 8 có thêm 

một điểm sinh hoạt văn hóa trong dịp Tết. 

2. Yêu cầu:  

- Công tác tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 đảm bảo tính 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và tạo được không khí Xuân “Vui tươi - An 

toàn - Tiết kiệm - Lành mạnh”, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, thưởng 

lãm, mua sắm. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh và góp phần tích cực hỗ trợ các 

tàu, thuyền của người dân, nhà vườn từ các tỉnh, thành phố lân cận và các quận bạn 

trên địa bàn thành phố tham gia triển lãm, kinh doanh hoa cây kiểng trong dịp Tết.  

- Việc tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 phải tuân thủ các quy 

định về vệ sinh, mỹ quan đô thị, quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật 

tự lòng lề đường, an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo các mảng xanh dọc tuyến 

kênh Tàu Hủ. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH: 

1. Thời gian tổ chức: 

- Từ ngày 03 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 15 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 

18 tháng 02 năm 2015 (nhằm 30 tháng Chạp Âm lịch). Toàn bộ các hoạt động kinh 

doanh sẽ kết thúc trước 12 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2014 (nhằm 30 tháng Chạp 

Âm lịch). 

- Dự kiến Lễ khai mạc được tổ chức ngày 10/02/2015 (nhằm ngày 22 tháng 

Chạp Âm lịch), trên tuyến đường Nguyễn Văn Của Phường 13 Quận 8 .  

2. Địa điểm kinh doanh:  

a) Địa điểm tổ chức: 

Quận 8 sẽ tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 trên lề đường Tạ 

Quang Bửu Phường 4 - Phường 5, tuyến Bến Bình Đông Phường 13 - Phường 14. 

(đính kèm danh sách và sơ đồ các khu vực). 

- Khu vực neo đậu ghe, tàu phải cách các chân cầu 100 m. 

b) Khu vực dự phòng: 

- Tuyến đường 1011 - Phạm Thế Hiển, Phường 5;   

- Tuyến đường Ngô Sĩ Liên (khu vực bờ Kênh số 1) và Hoàng Sĩ Khải (khu vực 

bờ Kênh số 2) Phường 14. 

c)  Khu vực tổ chức các điểm giữ xe: 

- Lề đường Nguyễn Văn Của (cạnh kho 557 Bến Bình Đông) Phường 13; 

- Tuyến đường Cây Sung Phường 14. 

- Dạ cầu Chà Và. 

d) Khu vực tổ chức nhà vệ sinh:  

- Nhà vệ sinh chợ Bình Đông Phường 14; 

- Nhà vệ sinh Sân bóng tại dạ cầu Tạ Quang Bửu Phường 5. 

- Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân các phường có tổ chức 

Hội Hoa Xuân có thể vận động các hộ dân tham gia hỗ trợ.      

đ) Địa điểm xây dựng cổng chào:  

- Xây dựng 02 cổng tại các vị trí: 

+ Trên đường Tạ Quang Bửu Phường 5 (tại giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm 

Hùng);  

+ Trên đường Nguyễn Văn Của Phường 13 (tại giao lộ Nguyễn Văn Của  -  Tuy Lý 

Vương). 

- Ngoài ra, các đơn vị như Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa Quận 8, Trung 

tâm Thể dục Thể thao Quận 8, Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào tình hình thực tế 
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có thể tổ chức khu vực triển lãm, Hội Hoa Xuân Quận 8 gắn với kế hoạch tổ chức 

hoạt động vui chơi, lễ hội phục vụ tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 của đơn vị và có 

báo cáo cụ thể trình Thường trực Quận ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 

xem xét.    

3. Các nội dung hoạt động: 

a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất 

Mùi năm 2015 “trên bến, dưới thuyền” Quận 8, tổ chức Hội thi ảnh nghệ thuật về 

“Chợ hoa trên bến, dưới thuyền”. 

b) Thực hiện việc trưng bày, triển lãm và kinh doanh hoa, cây kiểng tại Hội Hoa Xuân 

Quận 8; Tổ chức cuộc thi hoa, cây kiểng ấn tượng “Chợ hoa trên bến, dưới thuyền”. 

c) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ tết Nguyên đán Ất Mùi 

năm 2015.  

d) Tổ chức vận động các nhà tài trợ thực hiện đèn hoa tại khu vực kinh doanh 

hoa, cây kiểng trên địa bàn Phường 13, 14.  

4. Kinh phí thực hiện: 

Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, 

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quận 8 

và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công dự trù kinh phí 

thực hiện chuyển Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 thẩm định, trình Ủy ban nhân dân 

Quận 8 xem xét quyết định; Kinh phí sử dụng từ nguồn thu đóng góp của tổ chức, cá 

nhân tham gia triển lãm, trưng bày, bán hoa cây kiểng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

        1. Phương án tổ chức bố trí điểm kinh doanh hoa cây kiểng:   

a) Đối với tuyến đường Tạ Quang Bửu: 

- Phường 4: Lề đường Tạ Quang Bửu từ giao lộ Cao Lỗ đến cầu Kênh Sáng,  dự 

kiến 100 lô với tổng diện tích: 1.500 m2, diện tích mỗi lô: 15 m2 (5m x 3m),   cách 

mép lề đường 2 m.  

        - Phường 5: Lề đường Tạ Quang Bửu từ giao lộ Phạm Hùng đến cầu Tạ Quang 

Bữu và một phần tuyến đường 1011 dự kiến 150 lô với tổng diện tích: 1.800 m2, diện 

tích mỗi lô: 15 m2 (5m x 3m), cách mép lề đường 2 m.   

b) Đối với khu vực dọc bờ kè kênh Tàu Hủ - tuyến đường Bến Bình Đông 

Phường 13 và Phường 14: Quận 8 sẽ hạn chế số lượng lô kinh doanh (tăng diện tich 

của mỗi lô), tương ứng giảm số lượng tàu ghe neo đậu dọc tuyến Kênh Tàu Hủ để 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống cháy nổ, cụ thể:   

- Phường 13: bố trí 101 lô, giảm 106 lô (giảm 51%) so với năm 2014 (207 lô), 

dự kiến giảm hơn 50% số lượng ghe tàu neo đậu tại khu vực, cụ thể:  

+ Thực hiện giảm số lô tại bờ kè tuyến Bến Bình Đông Phường 13 trên cơ sở 

tăng diện tích của mỗi lô nhằm hạn chế số lượng ghe thuyền neo đậu tại các khu vực 

trên, đảm bảo tốt trật tự giao thông đường thủy. Dự kiến tổng số lô bố trí dọc bờ kè 

Bến bình Đông (từ chân cầu Chà Và đến chân Cầu Số 1) là 101 lô, diện tích mỗi lô 14 

m2 – 21 m2 (7m x 2m, 7m x 3m).  

+ Không thực hiện bố trí các điểm kinh doanh hoa cây kiểng (19 lô) tại các khu 

vực lề đường dọc tuyến đường Bến Bình Đông để đảm bảo trật tự giao thông tại khu 

vực.  
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- Phường 14: bố trí 118 lô, giảm 115 lô (giảm gần 50%) so với năm 2014 (233 

lô), dự kiến giảm hơn 50% số lượng ghe tàu neo đậu tại khu vực: 

Thực hiện giảm số lô tại bờ kè Bến Bình Đông Phường 14 trên cơ sở tăng diện 

tích của mỗi lô để nhằm hạn chế số lượng ghe thuyền neo đậu tại các khu vực trên, 

đảm bảo tốt trật tự giao thông đường thủy. Dự kiến tổng số lô bố trí dọc bờ kè Bến 

Bình Đông Phường 14 là 118 lô, cụ thể:  

+ Khu vực từ cầu số 2 đến hẻm 289 Bến Bình Đông (cầu chữ U): Khu vực 

này dự kiến bố trí 54 lô, diện tích mỗi lô: 7,5m2 (2,5m x 3m), cách mép lề đường 2m, 

kinh doanh trái cây phục vụ Tết, không cho neo dầu tàu ghe.   

+ Khu vực từ cầu chữ U đến cầu số 1: dự kiến bố trí 64 lô (giảm 115 lô so với 

năm 2014), kinh doanh hoa cây kiểng  

+ Khu vực lề đường Ngô Sĩ Liên (trước xí nghiệp Ắc quy Cửu Long cũ): dự 

kiến bố trí 20 lô, diện tích mỗi lô: 7,5m2 (2,5m x 3m), cách mép lề đường 2m, kinh 

doanh hoa cây kiểng. 

 + Tăng cường khai thác các khu vực 2 bên bờ kè Kênh Ngang Số 1 đường Ngô 

Sĩ Liên, bờ kè Kênh Ngang số 2 Hoàng Sĩ Khải Phường 14 để làm điểm tập kết, trung 

chuyển thay cho điểm tập kết, trung chuyển của Phường 11. 

          Qua đó, Chợ Hoa tết Ất Mùi năm 2015 Quận 8 sẽ tiếp tục tổ chức kinh doanh hoa 

cây kiểng tại khu vực bờ kè Bến Bình Đông dọc kênh Tàu Hủ thuộc địa bàn Phường 13 

và Phường 14 Quận 8 (từ cách chân cầu Chà Và 100 m đến Cầu Số 2). Dự kiến tổng số 

lô bố trí dọc bờ kè Bến Bình Đông phục vụ cho việc kinh doanh hoa kiểng năm 2015 là 

219 lô, trong đó:  

+ 54 lô (từ Cầu số 2 đến cầu Chữ U), kinh doanh trái cây tết, không cho neo dầu 

tàu ghe;   

+ 165 lô (từ cầu Chữ U đến cách chân cầu Chà Và 100m), giảm 310 lô so với 

năm 2014 (475 lô), giảm 66%, đồng nghĩa với số lượng ghe tàu neo đậu tại khu vực 

vực trên sẽ giảm trên 66% so với năm 2014.  

2. Phương án đảm bảo trật tự giao thông, phòng chống cháy nổ: 

- Quận 8 sẽ xây dựng kế hoạch điều tiết trật tự giao thông đảm bảo trật tự giao 

thông thông thoáng tại khu vực trong thời gian diễn ra Hội Hoa Xuân tết Ất Mùi năm 

2015, bố trí ít nhất 02 điểm chốt dân phòng, đảm bảo công tác trực 24/24 để kịp thời 

xử lý các trường hợp phát sinh tại các khu vực.  

- Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu vực tổ chức kinh doanh 

hoa cây kiểng: vận động thương nhân, hộ nhà vườn trang bị bình phòng cháy chữa 

cháy trên các phương tiện vận chuyển, các điểm chốt đều được trang bị phương tiện 

phòng cháy chữa cháy.       

- Ủy ban nhân dân Phường 13 và Phường 14 chủ động phối hợp với các đơn vị 

chức năng thực hiện hướng dẫn thương nhân, nhà vườn tham gia kinh doanh tại khu 

vực bờ kè Bến Bình Đông thực hiện việc neo đậu tàu (nếu có) lưu ý quy định về tải 

trọng, kích cỡ tàu ghe được phép neo đậu, tổ chức neo đậu tàu, ghe và tổ chức kinh 

doanh hoa cây kiểng đúng quy định, cụ thể: 

+ Các phương tiện vận tải đường thủy (tàu ghe) phải đảm bảo đủ các hồ sơ pháp 

lý theo quy định như Giấy chứng nhận kiểm định, bằng lái của tài công… 

+ Về tải trọng:  

  * Đối với các tàu ghe có tải trọng không quá 70 tấn: neo đậu tại tuyến kênh Tàu Hủ. 
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  * Đối với các tàu ghe có tải trọng lớn hơn 70 tấn: thực hiện neo đậu tại cảng 

Phú Định.     

+ Về kích thước: tàu ghe có kích thước: dài ≤ 20,5 m , ngang ≤ 5m. 

Đây là quy định bắt buộc đối với các phương tiện đường thủy và sẽ được Quận 8 

công khai và là một trong những điều kiện áp dụng đối với thương nhân, hộ nhà vườn 

tham gia kinh doanh tại khu vực bờ kè Bến Bình Đông dọc kênh Tàu Hủ trên địa bàn 

Quận 8, thông qua giấy xin đăng ký tham gia Hội Hoa Xuân Quận 8.            

- Thông qua hội nghị khách hàng, các cơ quan, đơn vị chức năng quận, Ủy ban 

nhân dân phường phổ biến đến thương nhân, nhà vườn tham gia kinh doanh trên địa 

bàn Quận 8 các quy định về hồ sơ pháp lý, quy định neo đậu và hình thức xử lý vi 

phạm cho các phương tiện vận chuyển đường thủy. 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, 

phòng chống cháy nỗ tại khu vực.  

3. Phương án đảm bảo vệ sinh môi trường: 

- Bố trí các thùng đựng rác dọc theo các tuyến đường tại các khu vực tổ chức 

điểm kinh doanh hoa cây kiểng. 

- Thường xuyên tổ chức thu gom rác và vớt rác định kỳ hằng ngày đảm bảo tốt vệ 

sinh môi trường sạch đẹp tại các khu vực tổ chức Hội Hoa Xuân tết Ất Mùi năm 2015. 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vứt rác không 

đúng nơi quy định, xuống lòng kênh. 

- Có thể sử dụng các nhà vệ sinh tại các chợ, nhà văn hóa, trụ sở dân phòng… 

hoặc vận động các hộ dân tham gia hỗ trợ tổ chức nhà vệ sinh phục vụ tiểu thương, 

nhà vườn, người dân tham gia Hội Hoa Xuân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi 

năm 2015, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phường: Phường 4, 5, 13 và Phường 14 thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

các nội dung sau: 

1. Giao Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

- Xây dựng, triển khai và dự trù kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị Quận 8 thường xuyên liên hệ với Sở Giao 

thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Công an Đường 

thủy Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 và các sở, ngành có 

liên quan về việc sử dụng tạm lề đường, bờ kè phục vụ cho việc tổ chức các điểm kinh 

doanh hoa, cây kiểng và các điểm tập kết lên hàng trên địa bàn Quận 8, tải trọng và kích 

thước phương tiện vận tải đường thủy được phép ra -vào neo đậu dọc tuyến kênh Tàu 

Hủ của thương nhân tham gia kinh doanh hoa cây kiểng.    

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin tuyên truyền, quảng bá và vận 

động nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho hoạt động tổ chức kinh doanh Hội Hoa Xuân 

Quận 8. 

- Thường xuyên báo cáo tình hình tổ chức, tiến độ thực hiện trình Thường trực 

Quận ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét. 
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 thẩm định giá thuê 

lô, thu tiền cho thuê mặt bằng và tiền cập bến (nếu có điểm tổ chức lên hàng) trình 

Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, phê duyệt. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Trung tâm Văn hóa Quận 8, 

các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Quận hoàn chỉnh biểu trưng cho Hội 

Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 để đính lên sản phẩm hoặc treo tại các khu 

vực kinh doanh cây hoa kiểng. 

2. Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8: 

- Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân phường quản lý và sử dụng nguồn tiền thu 

được từ việc tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 theo đúng quy định. 

- Tổng hợp báo cáo thu - chi của các phường và đề xuất dự toán thu - chi cho 

hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 năm 2015. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, phê duyệt, kiểm tra về việc sử 

dụng nguồn thu trên.     

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Quận 8 thẩm định giá thuê lô, thu tiền cho thuê 

mặt bằng và tiền cập bến (nếu có điểm tổ chức lên hàng) trình Thường trực Ủy ban 

nhân dân Quận 8 xem xét, phê duyệt 

3. Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8:  

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Quận 8 liên hệ với Sở Giao thông Vận tải thành phố, 

Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố, Công an đường thủy thành phố và các sở, 

ngành có liên quan về việc sử dụng tạm lề đường, bờ kè phục vụ cho việc tổ chức các 

điểm kinh doanh hoa, cây kiểng và các điểm tập kết lên hàng, phân luồng giao thông, 

tải trọng và kích thước phương tiện vận tải đường thủy được phép ra - vào neo đậu 

dọc tuyến kênh Tàu Hủ của thương nhân tham gia kinh doanh hoa cây kiểng trên địa 

bàn Quận 8. 

- Vẽ sơ đồ tổng hợp các phường có địa điểm tổ chức hoạt động Hội Hoa Xuân 

Quận 8 (tổng hợp, vẽ một bản sơ đồ bao gồm các chi tiết: khu vực kinh doanh, bãi giữ 

xe, bến lên hàng, nhà vệ sinh).  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường, Công an Quận 8 và các đơn vị liên 

quan tổ chức đảm bảo tốt công tác trật tự lòng lề đường, đặc biệt tại các điểm tổ chức 

hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 và tại các điểm tập kết, lên hàng theo dự kiến trên. 

4. Giao Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8: 

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các khu vực tổ chức các điểm 

kinh doanh hoa, cây kiểng và các điểm tập kết lên hàng, đặc biệt tại các tuyến kênh 

Tàu Hủ, kênh Đôi.  

5. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 tết 

Ất Mùi năm 2015.   

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Quận 8 và Ủy ban nhân dân Phường 5, 13  

thiết kế, xây dựng cổng chào tại các địa điểm đã nêu trên.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Quận 8, Ủy ban nhân dân phường và các đơn 

vị, ban ngành liên quan tổ chức hội thi ảnh nghệ thuật về chủ đề Hội Hoa Xuân Quận 8.  
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 6. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 8, Giám đốc Trung tâm Thể 

dục thể thao Quận 8: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng hoạt động Hội Hoa Xuân 

Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân dân Phường 13 và các đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc.   

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Ủy ban nhân dân phường và 

các đơn vị ban ngành liên quan tổ chức hội thi ảnh nghệ thuật về chủ đề Hội Hoa 

Xuân Quận 8; trong đó, chú trọng đến việc tổ chức triển lãm hình ảnh chợ hoa tết xưa 

và nay. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện và tham mưu, đề xuất Ủy 

ban nhân dân quận về công tác bố trí đèn trang trí dọc theo tuyến Bến Bình Đông, khu 

vực chợ hoa và xây dựng các cổng chào Hội Hoa Xuân tại Phường 5 và Phường 13).   

 7. Đề nghị Trưởng Công an Quận 8, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

Quận 8: 

Phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự 

trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh hoa, cây kiểng; đồng thời, chỉ đạo Công an 

phường, Phường đội tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ đảm bảo công tác trật tự an 

ninh, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

      8. Đề nghị Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ 

Công ích Quận 8: 

Phối hợp Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu gom rác vớt rác trên kinh Tàu Hủ 

định kỳ hằng ngày tại các điểm kinh doanh, điểm tập kết lên hàng nhằm đảm bảo tốt 

vệ sinh môi trường sạch đẹp tại các khu vực tổ chức Chợ Hoa tết Ất Mùi năm 2015. 

 9. Đề nghị Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Quận 8:  

Phối hợp, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ trong 

suốt quá trình diễn ra hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015. 

10. Đề nghị Hội Sinh vật cảnh Quận 8:  

 Xây dựng kế hoạch tham gia Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015: Tổ 

chức trưng bày. triển lãm, hội thi… 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 8:  

Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia 

trong suốt quá trình hoạt động. 

     12. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4, 5, 13 và Phường 14: 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế Quận 8 và các đơn vị chức năng xây dựng, tổ chức 

triển khai thực hiện và phổ biến tuyên truyên kế hoạch; quảng bá, mời gọi thương 

nhân tham gia.  

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Quận 8 thực hiện treo đèn (lưu ý cần tăng 

cường đèn chiếu sàng, đèn trang trí), cờ hoa, cơ bướm cổ xí, xây dựng các cổng chào 

(trên địa bàn Phường 5, 13) và một số công tác tổ chức hội diễn văn nghệ, trò chơi, tổ 

chức tuyên truyền vận động thương nhân tham gia kinh doanh hoa, cây kiểng xây 

dựng bảng hiệu cho từng gian hàng và thực hiện may, mặc áo Bà Ba, nhằm quảng bá, 
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thu hút khách tham quan mua sắm, trên cơ sở xã hội hóa toàn bộ chi phí công tác tổ 

chức nêu trên.     

- Trực tiếp tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh, tổ chức bố trí sắp xếp, bàn giao 

mặt bằng cho thương nhân trên cơ sở ưu tiên theo thứ tự:  các hộ đã kinh doanh lâu 

năm theo thời gian đăng ký hoặc có thể tổ chức bốc thăm công khai cho các hộ 

thương nhân cùng nhóm ưu tiên. 

- Trực tiếp xây dựng giá thuê lô, thu tiền cho thuê mặt bằng và tiền cập bến (nếu 

có điểm tổ chức lên hàng) theo đúng đơn giá do quận ban hành. Thực hiện quản lý, sử 

dụng, ghi sổ kế toán theo đúng quy định. 

- Tổ chức kinh doanh khai thác hoạt động các bãi giữ xe, chú ý công tác kiểm 

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm khắc, triệt để các bãi giữ xe tự phát, các tụ điểm kinh 

doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh (ngoài các khu vực dự kiến 

trên); Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 4, 5, 13, 14 chịu trách nhiệm trực tiếp thu 

phí các bãi giữ xe theo kế hoạch đề ra. 

- Có kế hoạch đảm bảo về trật tự an toàn giao thông (có khoảng cách an toàn tại 

các giao lộ, cổng ra vào các trụ sở văn phòng…), an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi 

trường và mỹ quan đô thị tại các điểm tổ chức kinh doanh hoa, cây kiểng. 

- Xây dựng dự toán chi gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8; đồng thời, 

thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng và quyết toán số tiền thu được từ việc tổ chức 

kinh doanh hoa, cây kiểng theo đúng hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8 

và đúng quy định của pháp luật; báo cáo thu - chi, nộp ngân sách gửi về Phòng Tài 

chính - Kế hoạch Quận 8. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:     

1. Từ ngày 01 tháng 6 năm 2014 đến ngày 14 tháng 10 năm 2014: 

Xây dựng và hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 

2015.  

2. Từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014: 

- Phòng Kinh tế Quận 8 phối hợp với các đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân các 

phường có tổ chức Hội Hoa Xuân tổ chức rà soát, đối chiếu điều kiện thực tế, tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Quận 8 kịp thời giải quyết điều chỉnh, bổ sung các vướng 

mắc, thiếu sót phát sinh. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát thực tế và mời gọi các thương 

nhân, nhà vườn tại các tỉnh tham gia Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015.  

- Tổ chức gặp gỡ thương nhân, phổ biến kế hoạch kinh doanh hoa, cây kiểng trên 

địa bàn Quận 8; thời gian, trình tự thủ tục đăng ký tham gia, giới thiệu các khu vực tổ 

chức, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của thương nhân (nếu có).     

3. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014:      

Tổ chức triển khai thực hiện và có báo cáo, đề xuất cụ thể trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 

4. Từ ngày 02 tháng 01 năm 2015 đến ngày 20 tháng 01 năm 2015:   

Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra toàn bộ các công tác chuẩn bị triển khai thực hiện 

Kế hoạch.    

 5. Từ 20 tháng 01 năm 2015 đến 18 tháng 02 năm 2015: 

Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra toàn bộ hoạt động Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất 

Mùi năm 2015.   
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VI. KIẾN NGHỊ: 

Ủy ban nhân dân Quận 8 kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành 

thành phố tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để kế hoạch hoạt động Hội Hoa Xuân 

Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015 đảm bảo tính pháp lý, khả thi và đạt hiệu quả.       

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội Hoa Xuân Quận 8 tết Ất Mùi năm 2015. Đề nghị 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường 

triển khai thực hiện theo sự phân công của Kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc cần có sự phối hợp giải quyết phù hợp với điều kiện phát 

sinh thực tế và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 để có biện pháp xử lý 

kịp thời ./.   
 

Nơi nhận:        
- TT.UBND TPHCM;  

- Sở GTVT TPHCM;  

- Sở Công Thương TPHCM; 

- Khu QLGT ĐT số 4; 

- Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

- Công an Đường thủy TPHCM; 

- TT QU - UBND - UBMTTQ Q8; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc Q8; 

- BCHQS, PCSPCCC; 

- Hội Sinh vật cảnh Q8; 

- Cty TNHH MTV DVCI Q8; 

- UBND 16 phường; 

- VP (C, PVP, C. Tú); 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Võ Văn Hùng 
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DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH 

CÂY, HOA KIỂNG TẾT ẤT MÙI NĂM 2015 
(Đính kèm Kế hoạch       /KH-UBND ngày    tháng 10 năm 2014  

của Ủy ban nhân dân Quận 8) 

 

STT 
Trên địa bàn 

phường 
Vị trí 

Số lô 
Ghi chú   

Năm 2014 Năm 2015 

  Tổng số 769 489 280 

1 Phường 4 

Lề đường Tạ Quang 

Bửu  từ giao lộ Cao Lỡ 

- Tạ Quang Bửu  đến 

cầu Kênh Sáng 

00 100 Tăng 100 lô 

2 Phường 5 

Lề đường  Tạ Quang 

Bửu  từ giao lộ Phạm 

Hùng - Tạ Quang Bửu  

đến cầu Tạ Quang Bửu 

150 150
  

3 Phường 11 
Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông 
95 00 Giảm 95 lô 

4 Phường 13  207 101 Giảm 106 lô 

  

Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông (từ chân cầu 

Chà Và – Trần 

Nguyên Hãn)   

60 30 Giảm 30 lô 

Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông từ Trần Nguyên 

Hãn đến đối diện nhà 

số 489 Bến Bình Đông) 

22 00 Giảm 22 lô 

Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông từ đối diện nhà 

số 489 Bến Bình 

Đông đến Mạc Vân  

54 39 Giảm 15 lô 

Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông từ Mạc Vân đến  

Cầu số 1 

52 32 Giảm 20 lô 

Khu vực Chùa Bình Hòa 8 00 Giảm 8 lô 

Khu vực lề đường Bến 

Bình  Đông từ Mạc Vân 

– Nguyễn Văn Của 

11 00 Giảm 11 lô 

5 Phường 14  317 138 Giảm 179 lô 

  

Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông (từ Cầu số 2 - 

cầu chữ U). Không 

thực hiện neo đậu 

89 54 Giảm 35 lô  
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Dọc bờ kè Bến Bình 

Đông (từ Cầu số 1 - 

cầu chữ U ) 

179 64 Giảm 115 lô 

Trước mặt tiền cho 

Cty CP bột Bình 

Đông - XN Ắc Quy 

Cửu Long  

24 00 Giảm 24 Lô 

Lề đường Ngô Sĩ 

Liên (trước Xí nghiệp 

Ắc Quy Cửu Long 

cũ) 

25 20 Giảm 05 Lô 

 

 

 

 

 


