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ỌƯYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối họp quản lý Công viên Tuọng đài 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 thảng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 thảng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 thảng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 103/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của 
Chỉnh phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 
công cộng;

Căn cứ Nghị định sổ 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ vê quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định 
sô 100/2013/NĐ-CP ngày 03 thảng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi 
bô sung một sô điêu của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 
cua Chinh phủ vê quản lý và bảo vệ kêt cấu hạ tầng giao thông đường bộ ■

Căn cứ Nghị định sổ 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của 
Chinh phủ vê quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình sổ 9624/TTr-SXD- 
HTKT ngày 21 tháng 8 năm 2020 và ỷ  kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công 
văn sổ 1369/STP-KTrVB ngày 19 tháng 3 năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH
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QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp quản lý 
Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Điều 2. Hiêu lưc thi hành •  •

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

2. Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2016 của 
Úy ban nhân dân Thành phố ban hành quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng ú y  ban nhân dân Thành phố, thủ trưởng các sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Quận 1 và các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

N ơ i  l ĩ l tậ m
-N hư  Điếu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực Thành ủy;
-Thường trực HĐND TP;
-TTUB: CT, các PCT;
- UB MTTỌVN Thành phố;
- VPUB: PCVP/VX, ĐT;
- Phòng v x , ĐT;
-Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT-TN) T . t ì

Võ Văn Hoan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
. CHỦ TỊCH 

CHỦ TỊCH



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÉ
Phối họp quản lý công viên Tưọng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

và đường Nguyễn Huệ
(Ban hành kèm Quyết định sổ ĩ>ị /2020/QĐ-UBND 

ngàyl\ tháng 12 năm 2020 của ủy ban nhân dân Thành pho)

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Quy chế này quy định về việc quản lý các hoạt động diễn ra trong toàn 

bộ không gian khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường 
Nguyên Huệ (từ phân tiếp giáp đường Lê Thánh Tôn đến tiếp giáp đường Tôn 
Đức Thăng) bao gôm cả vùng không gian mặt đứng dưới cao độ 3 Om tiếp giáp 
khu vực này.

b) Hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước về an ninh trật tự; văn hóa 
nghệ thuật; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; quy hoạch cảnh quan kiến trúc, 
xây dựng và hạ tâng kỹ thuật; kinh doanh, văn hóa và quảng cáo; công tác duy 
tu, bảo dưỡng và các hoạt động quản lý khác tại khu vực công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được thực hiện theo Quy chế này 
và theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
(sau đây gọi tăt là các tô chức, cá nhân) có tham gia các hoạt động tại khu vực 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cở sở chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan sở, ngành thành phố, ủy ban nhân dân quận 
huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo 
đảm tính đông bộ, kịp thời, thông nhất, không chồng chéo trong công tác quản 
lý các hoạt động tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường 
Nguyễn Huệ.

2. Thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên môn, chế độ bảo 
mật của môi cơ quan; bảo đảm kết quả phối hợp đồng bộ, chặt chẽ đạt hiệu quả 
và yêu câu đặt ra. Việc phối họp giữa các cơ quan không làm ảnh hưởng đến 
hoạt động bình thường của mồi cơ quan tham gia.
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3. Bảo đảm tính khách quan trong quá trình phối hợp; những khó khăn 
vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện phải được bàn bạc, thống nhất 
giải quyêt theo đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ 
quan liên quan. Đối với những vấn đề chưa thống nhất, cơ quan chủ trì có trách 
nhiệm tổng hợp báo cáo, đề xuất trình ủy  ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Trong quá trình phổi hợp, nếu nội dung phối hợp liên quan đến trách 
nhiệm quyền hạn của cơ quan, đơn vị chuyên ngành, nhưng cơ quan, đơn vị 
chuyên ngành đó không phôi hợp, phối hợp thực hiện không đúng hoặc không 
đầy đủ theo Quy chế này sẽ chịu trách nhiệm trước ủ y  ban nhân dân Thành phố 
và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

5. Cơ quan chủ trì cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ 
quan phôi hợp và các điêu kiện bảo đảm khác trong công tác phối hợp.

6. Cơ quan tham gia các hoạt động phổi hợp được phép từ chối phối hợp 
nêu nội dung đê nghị phôi hợp không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và 
quyên hạn của cơ quan phôi hợp; Cử cán bộ đúng thành phần, thẩm quyền, đáp 
ứng yêu câu tham gia công tác phôi hợp; Tham gia đóng góp ý kiến về những 
vân đê theo yêu câu của cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về tính nhất quán, 
chất lượng.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Trao đôi băng văn bản, thư điện tử, điện thoại hoặc các phương thức 
khác theo yêu câu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối họp.

2. Tô chức họp hoặc gởi văn bản lấy ý kiến các cơ quan phối hợp về các 
vấn đề có liên quan đến nội dung cần phối họp.

3. Tô chức đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Tô chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế này, qua đó kịp thời đề 
xuât bô sung, sửa đôi những điểm chưa phù hợp để việc phối hợp giữa các cơ 
quan, đơn vị đạt hiệu quả cao.

Điều 4. Những hành vi cấm thực hiện

1. Xây dựng trái phép; lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè và 
khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Gây mất mỹ quan, trật tự trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ: hoạt động mê tín, xả rác, phóng uế, chăn 
dăt động vật, buôn bán hàng rong, tô chức ăn uống, quảng cáo trái phép, làm hư 
hại cây xanh, mảng xanh và hạng mục công trình kỹ thuậC công trình kiến trúc.

3. Tô chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm 
các quy định về nếp sống văn minh, an ninh trật tự và phong cháy, chừa cháy.

, 4- Lưu hành, phổ biến, trưng bày hoặc kinh doanh các sản phẩm văn hóa 
bị cam; san xuât, nhập khâu, lưu hành trái phép các sản phẩm văn hóa đã 
có quyêt định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu hoặc tiêu hủy
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kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

5. Thực hiện việc tụ tập đông người trái phép gây mất trật tự công cộng tại 
khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

6. Thực hiện hành vi di dời trái phép hoặc làm hư hỏng các thiết bị kỹ 
thuật lắp đặt tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường 
Nguyễn Huệ.

7. Sử dụng, điều khiến tàu bay không người lái và các phương tiện bay 
siêu nhẹ không phép (bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay) tại công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

8. Các hành vi bị cấm khác theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đơn vị có liên 
quan đến hoạt động trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và đường Nguyễn Huệ

1. Quyền lợi

a) Được đảm bảo các quyền và nghĩa vụ kinh doanh theo quy định pháp luật.
b) Được đảm bảo các hoạt động, sinh hoạt, vui chơi, tham quan theo quy 

định pháp luật.

c) Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin về các hoạt 
động tại khu vực.

2. Nghĩa vụ

a) Chấp hành các quy định pháp luật về an ninh trật tự, quảng cáo, xây 
dựng duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan kiến 
trúc theo Quy chê này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Chịu sự quản lý và hướng dẫn của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh khi tham gia các hoạt động diễn ra trong khu vực này.

Chirong II 
QUẢN LÝ VÈ AN NINH, TRẬT T ự

Điều 6. Nội dung quản lý
1. Tô chức lực lượng tuân tra, kiêm soát, thường xuyên nhắc nhở và xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm nội quy khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ 
Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.
3. Xử lý nhanh, hiệu quả, đúng quy định đối với các trường họp khiếu 

kiện, khiêu nại, treo băng rôn, biểu ngữ, biểu tượng có nội dung kích động, 
xuyên tạc; ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo loạn, tập trung đông người trái 
pháp luật và các vấn đề khác có liên quan.
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4. Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp với quy 
hoạch và cảnh quan môi trường, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép 
các vị trí được quy hoạch.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý, phối họp
1. Công an Thành phố

a) Chủ trì tham mưu cho ủ y  ban nhân dân Thành phố trong công tác xử lý 
tình huông khiêu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rôi, bạo loạn tại khu 
vực; áp dụng quy trình giải quyết theo từng cấp độ với các phương án đã được 
Uy ban nhân dân Thành phô ban hành, phê duyệt.

b) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố phối hợp 
với các cơ quan, Sở, ngành Thành phô liên quan triển khai thực hiện phương án 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Phối hợp với ủ y  ban nhân dân Quận 1, Bộ Tư lệnh Thành phố, Lực 
lượng Thanh niên xung phong, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan trong 
công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa 
cháy phục vụ các tô chức và cá nhân khi đến tham gia các hoạt động tại khu vực 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

d) Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, và Lực lượng Thanh 
niên xung phong trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng phương 
án phân luông giao thông vào thời gian cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông 
tại khu yực đường Nguyễn Huệ vào các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ (riêng việc tham 
mưu triên khai công tác câm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tại khu vực 
đường Nguyễn Huệ đối với các sự kiện cụ thể do Công an Thành phố chủ trì 
thực hiện).

e) Hồ trợ Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
thực hiện nhiệm vụ được giao vê bảo đảm an ninh trật tự khu vực công viên theo 
quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.'

2. Sở Xây dựng

a) Phối hợp hoặc chỉ đạo phối hợp với Công an Thành phố, ủy  ban nhân 
dân Quận 1 và Lực lượng Thanh niên xung phong trong công tác đảm bảo, 
giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy phục vụ các tổ 
chức, cá nhân khi đên tham gia các hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

b) Phối hợp với Công an Thành phố và Sở Giao thông vận tải trong công 
tác đảm bảo an toàn giao thông; xây dựng nội dung, phương án phân luồng giao 
thông vào thời gian câm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông tại khu vực đương 
Nguyễn Huệ vào các dịp Lễ, Tết, ngày nghỉ; xây dựng lộ trình thay thế, bố trí 
các chôt giao thông hướng dẫn lưu thông,... nhằm đảm bảo không ảnh hưởng 
đên sinh hoạt, đời sông của người dân, các tổ chức, cá nhân có liên quan giảm
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tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực phía trước trụ sở ủ y  ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Cục Quản lý 
thị trường Thành phô quản lý vê các hoạt động kinh doanh, thương mại theo 
quy định

3. ủ y  ban nhân dân Quận 1

a) Chủ trì chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự 
tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ và 
các hoạt động quản lý khác tại khu vực theo phân cấp của ủ y  ban nhân dân 
Thành phố.

b) Xử lý nhanh, hiệu quả, đúng quy định đối với các trường hợp khiếu 
kiện, khiêu nại, treo băng rôn, biểu ngữ, biểu tượng có nội dung kích động, 
xuyên tạc; ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo loạn, tập trung đông người trái 
pháp luật và các vấn đề khác có liên quan.

c) Tổ chức quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phù hợp 
với quy hoạch và cảnh quan môi trường, không để tình trạng lấn chiếm sử dụng 
trái phép các vị trí được quy hoạch.

d) Phôi hợp Công an Thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể 
phát sinh vê an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, trừ những vấn đề thuộc thẩm 
quyên của Uy ban nhân dân Thành phố hoặc của các cơ quan khác.

e) Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về trật tự 
đô thị, trật tự giao thông tại khu vực.

4. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

a) Bô trí lực lượng tuân tra, kiêm soát, thường xuyên nhắc nhở và xử lý 
kíp thơi các hành vi vi phạm nội quy khu vực công viên Tượng đài Chủ tich 
Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

b) Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

c) Phối hợp với ủ y  ban nhân dân Quận 1, Công an Thành phố và 
Lực lượng Thanh niên xung phong trong công tác an ninh trật tự, đảm bảo an 
toan giao thong, phong cháy, chữa cháy, bô trí, hướng dân việc tố chức giữ xe 
cho người dân đến tham quan tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
đường Nguyễn Huệ.

d) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao 
thong đuơng bọ ve phương án tô chức giao thông và tô chức vận tải công cộng 
(trạm phương^ tiện công cộng, bãi đồ xe, quy định dừng đậu xe) tại khu vực 
đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận nhằm đam bảo trật tự an toan 
giao thông cho khu vực.
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Điều 8. Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực Công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

1. Người có thẩm quyền đang thi hành nhiệm vụ tại khu vực khi phát hiện 
hành vi vi phạm vượt quá thấm quyền xử lý của cá nhân, đơn vị mình có trách 
nhiệm báo cáo về Sở Xây dựng để đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền 
phối họp kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

2. Việc xử lý tình huống khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật, gây 
rôi, bạo loạn tại khu vực; áp dụng quy trình giải quyết theo từng cấp độ với các 
phương án đã được Ưy ban nhân dân Thành phố ban hành, phê duyệt.

3. Khi có lễ hội, đoàn khách trong và ngoài nước tham quan, làm việc: tùy 
theo tình hình cụ thê và kê hoạch chi tiêt từng sự kiện, mà các cơ quan, tô chức 
có thẩm quyền và liên quan phối hợp thực hiện.

Chương III
QUẢN LÝ VÈ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CÂY XANH

Điều 9. Nội dung quản lý

1. Công tác quản lý vệ sinh môi trường tại khu vực công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ tập trung vào việc tổ chức thu 
gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, cụ thể:

a) Lăp đặt hệ thông thùng chứa rác, tổ chức thu gom, bảo quản và vệ sinh 
thùng chứa rác hàng ngày.

b) Phân công lực lượng quét, thu gom rác hàng ngày và vận chuyển về bãi 
xử lý theo quy định, không để rác tồn đọng.

c) Bô trí lực lượng quản lý, vận hành nhà vệ sinh công cộng, giữ gìn nhà 
vệ sinh luôn sạch đẹp.

d) Tô chức thời gian thu gom rác phù hợp tại các chủ nguồn thải (hộ gia 
đình và ngoài hộ gia đình) xung quanh khu vực công viên Tượng đài Chu tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt 
động vui chơi, giải trí của người dân tại khu vực này.

e) Thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống cổng thoát nước theo định kỳ- 
không đê xảy ra ngập, nghẹt.

g) Tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ quan, đơn vị, các cơ quan kinh 
doanh xung quanh khu vực giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan.

2. Nội dung quản lý công viên, mảng xanh và cây xanh

a) Chăm sóc, duy trì công viên, mảnh xanh và cây xanh tại Công viên 
Tượng đai Chu tịch Hô Chí Minh và đường Nguyên Huệ theo đúng quy định 
hiện hành và các quy định pháp luật có liên quanĩ
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b) Bảo đảm chất lượng công viên, mảng xanh và cây xanh luôn sạch, 
xanh và an toàn đổi với du khách.

c) Trang trí tăng cường các chủng loại hoa kiểng đa dạng, phong phú để 
tạo màu sắc phục vụ cho các Lễ kỷ niệm, các dịp Lê, tết trên địa bàn Thành phố, 
hoặc theo chỉ đạo đột xuất của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

Điều 10. Trách nhiệm quản lý, phối hợp
1. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và ủy  ban nhân dân Quận 1 
quản lý về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

2. ủ y  ban nhân dân Quận 1

Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh môi trường của các 
hộ dân, doanh nghiệp, đơn vị xung quanh khu vực công viên tượng đài Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

3. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố

a) Quản lý chặt chẽ để đảm bảo khu vực Công viên tượng đài Chủ tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ luôn sạch đẹp, vệ sinh. Chăm sóc, duy tu, 
bảo dưỡng thường xuyên mảng xanh, cây xanh tại Công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo đúng quy trình kỹ thuật.

b) Căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng và đề xuất Quy trình bảo 
dưỡng, chăm sóc cây xanh và tạo cảnh quan tại khu vực công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ nhằm đảm bảo sự hài hòa, tạo môi 
trường xanh, sạch, thân thiện cho Thành phố.

c) Đê xuât thay thê, bô sung cây xanh, mảng xanh và công trình, thiết bị 
phụ trợ theo quy định.

Chương IV
QUẢN LÝ XÂY DựNG, QUY HOẠCH KIÉN TRÚC

Điều 11. Nội dung quản lý

1. Quy hoạch xây dựng khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyễn Huệ thực hiện theo Quyết định sổ 6708/QĐ-ƯBND ngày 29 
thang 12 năm 2012 của Uy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đồ án quy 
hoạch chi tiêt xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu Trung tâm 
hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha) va các quy định khác có liên quan.

2. Quy hoạch kiến trúc khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyên Huệ thực hiện theo Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019 
và Quyêt định^sô 3457/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của ủy  ban nhân 
dân Thành phô vê ban hành Quy chế quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô 
thị Khu trung tam hiẹn hữu Thành phô Hô Chí Minh (930ha) và các quy định 
khác có liên quan.
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Điều 12. Trách nhiệm quản lý, phối họp
1. Sở Xây dựng
Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong việc quản lý về quy hoạch - 

kiến trúc, phê duyệt thiết kế cảnh quan, nội dung trang trí trong khu vực công 
viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. ủ y  ban nhân dân Quận 1
a) Phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở' Xây dựng trong việc cấp 

giây phép xây dựng khu vực xung quanh công viên Tượng đài Chủ tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt.

b) Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh khu vực công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy hoạch đã 
được Thành phổ phê duyệt.

Chương V 
QƯẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VAN HÓA LẺ HỘI, CỎ ĐỘNG 

CHÍNH TRỊ, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI, 

Điều 13. Nội dung quản lý
1. Hoạt động văn hóa, lễ hội

a) Không tổ chức hội chợ trong công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyên Huệ; hạn chế tối đa tổ chức các lễ hội, triển lãm có hoạt động 
quảng cáo, thương mại trên đường Nguyễn Huệ. Trong trường hợp tổ chức phải 
có ý kiến chấp thuận của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

b) Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa phải nhằm xây 
dựng nên văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục nếp sống lành 
mạnh và phong cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy 
truyên thông nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỳ tục; nâng cao hiểu biết và 
trình độ thâm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần 
thúc đây phát triên kinh tế xã hội của đất nước; ngăn chặn sự xâm nhạp va bài 
trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại.

c) Ưu tiên tổ chức các loại hình hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân 
tộc, chú trọng việc quảng bá, giới thiệu các loại hình: đờn ca tài tử, nhạc cụ dân 
tộc, giao hưởng đường phố, biểu diễn nghệ thuật đường phố, ảo thuật dân gian 
giao lưu văn nghệ, biêu diễn võ thuật cổ truyền, thể dục thể thao,...

d) Các hoạt động văn hóa, lễ hội được xâỵ dựng hàng quý, có thẩm định 
của các ngành chức năng vê văn hóa, có điểm nhấn chủ đề phù hợp với các ngày 
lê, sự kiện trọng đại của đất nước và Thành phố.

e) Quan tâm tổ chức các hoạt động cộng đồng, đoàn thể, về nguồn (có 
đăng ký vê nội dung, thời gian cụ thể với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật 
thanh pho Ho Chí Minh); tô chức không gian văn hóa cho thiếu nhi phù hợp với 
từng lứa tuổi.



g) Bảo đảm các hoạt động cộng đồng tại khu vực Công viên Tương đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phù hợp với thuần phong mỹ tục 
của dân tộc, thể hiện sự văn minh, lịch sự, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật 
tự và ảnh hưởng đến hoạt động của các tố chức, cá nhân khác.

2. Hoạt động cố động chính trị

a) Các hoạt động cổ động chính trị phải tuân thủ các quy định pháp luật 
hiện hành, đáp ứng yêu cầu giới thiệu và quảng bá các sự kiện chính trị, kinh tế 
xã hội; góp phần giữ gìn bản sẳc văn hóa dân tộc Việt Nam, phát huy truyền 
thống yêu nước, phản ánh chân thực đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân Thành phố; đồng thời, đáp úng nhu cầu của du khách và bạn bè quốc tế tìm 
hiêu về đất nước, con người Việt Nam; cung cấp kịp thời các thông tin, sản 
phẩm du lịch chất lượng.

b) Hình thức cổ động chính trị đa dạng, phong phú thông qua: màn hình 
điện tử, tranh, ảnh, băng rôn, biển hiệu và các hình thức khác.

3. Hoạt động quảng cáo

a) Nội dung quảng cáo trong các cửa hàng, cửa hiệu xung quanh khu vực 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ (quảng bá và 
giới thiệu các sản phâm kinh doanh, dịch vụ thương mại tại cơ sở kinh doanh) 
với các hình thức phù hợp quy định Luật Quảng cáo, các văn bản hướng dẫn thi 
hành; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, mỹ quan đô thị và phát 
triên kinh tê, văn hóa. Nội dung quảng cáo phải được chọn lọc cho phù hợp.

b) Việc quảng cáo, đặt thương hiệu logo trên các nhà cao tầng và các 
tô chức và cá nhân có nhu câu quay phim tại khu vực công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được thực hiện theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm quản lý, phối hợp
1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, lễ 
hội, giao lưu, các chương trình, sự kiện và các hoạt động khác diễn ra tại Công 
viên Tượng đài Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, bao gồm các hoạt 
động có yêu tô nước ngoài, theo chủ trương của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định đối với đề nghị 
cua các tô chức, cá nhân trước khi đê xuât Uy ban nhân dân Thành phổ việc sử 
dụng mặt băng công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn 
Huệ vê thời gian, kê hoạch tô chức chương trình để tránh việc trùng lắp các hoạt 
động đã được chấp thuận thực hiện.

c) Phối hợp với Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động quảng 
cáo ngoài trời, cô động chính trị tại khu vực xung quanh công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo phân cấp của ủy  ban nhân 
dân Thành phố.
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d) Phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 
Minh trong quản lý, tuân thủ việc sử dụng mặt bằng đối với các hoạt động văn 
hóa, lễ hội.

2. Sở Xây dựng

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao quản lý về các chương trình biểu 
diễn nghệ thuật, nội dung trang trí các hoạt động văn hóa, quảng cáo, cổ động 
chính trị khi có chủ trương chấp thuận của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

3. ủ y  ban nhân dân Quận 1

Có trách nhiệm thông tin đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trên tuyến 
đường Nguyên Huệ khi có các chương trình, sự kiện hoặc lễ hội được sự chấp 
thuận của Uy ban nhân dân Thành phô diễn ra tại Công viên Tượng đài Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ

4. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

a) Hô trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoạt động 
tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ vào các 
dịp Le, Tet hoặc các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, bảo đảm trạt tự, trang trọng và 
ý nghĩa.

b) Tổ chức bàn giao - tiếp nhận mặt bằng cho các tổ chức, cá nhân được 
sự chấp thuận của ủ y  ban nhân dân Thành phố về tổ chức các hoạt động tại 
Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyền Huệ với các nội 
dung chủ yêu như thời gian tổ chức (lắp dựng, tổ chức, tháo dỡ), vị trí tổ chức, 
trách nhiệm chi trả chi phí nhân công (quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường 
xuyên), đên bù hư hại, mât mát các hạng mục công trình do việc tổ chức chương 
trình gây ra của đơn vị tổ chức.

c) Phôi hợp với đơn vị sử dụng mặt bằng kiểm tra, đánh giá các hư hại 
(neu co) đe xác đinh chi phi đên bù hư hại thực tê, tô chức tiếp nhận lại mặt 
băng trong đó xác định lại chính xác các chi phí mà đơn vị tổ chức phải chi trả 
(nêu có); đông thời nhanh chóng khăc phục, tái lập mặt bằng hư hỏng để đảm 
bảo an toàn, mỹ quan đô thị cho người dân và du khách đến công viên.

d) Chi trả chi phí nhân công trực tiếp cho nhà thầu thực hiện công tác 
quan ly,̂  chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên và chi phí tái lập bằng nguồn vốn 
kiên thiêt thị chính lĩnh vực công viên cây xanh được giao hàng năm, đối với các 
Lễ hội mang tính chất chính trị được Uy ban nhân dân Thanh phố cho phép 
không phải nộp chi phí quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên.

e) Các trường họp tổ chức hoạt động cộng đồng vi phạm quy định của 
pháp luật, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thanh phố Ho Chí Minh có trách 
nhiệm chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền và theo quy định 
pháp luật.
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5. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng mặt bằng Công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ đe tố chức các hoạt động văn hóa, 
lễ hội và sự kiện

a) Các tô chức, cá nhân có nhu cầu tố chức các hoạt động cố động chính 
trị, sự kiện văn hóa, lễ hội và quảng cáo ngoài trời tại công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ phải liên hệ trước bằng văn bản 
đên Sở Văn hóa và The thao đế thấm định theo chức năng quản lý nhà nước.

b) Khi có chủ trương chấp thuận của ủ y  ban nhân dân Thành phố, phối 
hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật đế tiếp nhận mặt bằng và thực hiện 
các nội dung khác theo quy định hiện hành: chấp hành đầy đủ các nội quy công 
viên, chi trả chi phí chăm sóc, bảo dường và tái lập trong thời gian tổ chức lễ 
hội, chương trình, sự kiện.

Chương VI
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HẠ TẦNG KỸ THUẬT,

GIAO THÔNG

Điều 15. Nội dung quản lý

1. Quản lý, vận hành, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyên Huệ bảo đảm theo quy trình định mức hiện hành và pháp luật 
có liên quan.

2. Xây dựng kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hàng năm 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có 
liên quan.

3. Xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển, mở rộng, điều chỉnh 
bô sung hoặc cải tạo, nâng cấp khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyên Huệ theo định hướng phát triển.

4. Xây dựng hoặc bổ sung, hoàn thiện quỵ trình vận hành; tham mưu xây 
dựng và đê xuât ban hành định mức, đơn giá đối với các hạng mục, công việc 
chưa có định mức, đơn giá trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì.

5. Định kỳ kiêm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công trình hạ tầng 
kỹ thuật, giao thông. Kịp thời xử lý sự cổ, khắc phục những hư hỏng của công 
trình, các tình huông phát sinh tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyễn Huệ.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý, phối họp
1. Sở Xây dựng

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, duy tu 
bảo dường công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ 
và các hoạt động khác tại khu vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
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b) Tham mưu ú y  ban nhân dân Thành phố về phương hướng phát triến, 
mở rộng, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi chức năng hoặc cải tạo, nâng cấp khu 
vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Chủ trì, tham mưu cho ủ y  ban nhân dân Thành phố giải quyết các vấn 
đê kiên nghị phát sinh liên quan đến hoạt động của công viên Tượng đài 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, trừ những vấn đề đã phân cấp cho 
Sở Xây dựng.

d) Phôi họp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết các vấn đề phát 
sinh đôi với công tác quản lý hâm hào kỹ thuật liên quan đến viễn thông.

e) Phối họp với ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tô chức chính trị xã hội thành phố trong công tác tuyên truyền thực hiện 
nghiêm các nội quy, quy định quản lý Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyễn Huệ.

g) Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố 
Hô Chí Minh phôi hợp với các sở, ban ngành trong việc thực hiện công tác quản 
lý, vận hành, bảo dường, bảo trì công viên và công tác tổ chức các hoạt động 
trong khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Phôi hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị viễn thông trong việc khai 
thác, vận hành sử dụng hạ tầng viễn thông tại Công viên Tượng đai Chủ tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

3. Sở Tài chính

Thâm định, tham mưu Uỵ ban nhân dân Thành phố giao dự toán kinh phí 
hàng năm cho Sở Xây dựng đê đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành công 
viên Tượng đài Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ theo quy định.

4. ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tô chức chính trị xã hội Thành phố

a) Tuyên truỵên vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tham gia thực 
hiện các quy định về giữ gìn trật tự công cộng.

b) Vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định quản lý công viên 
Tượng đài Chủ tịch Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

c) Thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước của các sở ngành đổi với 
Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

5. Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỳ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
a) To chuc thực hiện công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì công 

viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huê theo quy đinh 
hiện hành.

b) Xây dựng kinh phí cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ hàng năm
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theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có 
liên quan.

c) Tham mưu, đề xuất các kế hoạch, chương trình phát triển, cải tạo, nâng 
cấp thuộc công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ 
theo kế hoạch định hướng, phát triển.

d) Rà soát, xây dựng hoặc bo sung, hoàn thiện quy trình vận hành; tham 
mưu xây dựng và đề xuất ban hành định mức, đon giá đối với các hạng mục, 
công việc chưa có định mức, đon giá trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì.

e) Định kỳ kiếm tra, đánh giá tình hình hoạt động của công trình hạ tầng 
kỳ thuật, giao thông; Kịp thời xử lý sự cố, khắc phục những hư hỏng của công 
trình hạ tâng kỹ thuật, giao thông: Kiêm tra kêt câu lòng đường, vỉa hè thường 
xuỵên và định kỳ, không đê xảy ra tình trạng bong tróc lòng đường, vỉa hè; 
Kiêm tra, vận hành nhà điêu khiên ngâm theo định kỳ, đúng quy trình, đảm bảo 
hệ thông nhạc nước, đèn chiêu sáng nghệ thuật hoạt động tốt, giải quyết nhanh, 
gọn những trục trặc nhỏ xảy ra; Kiêm tra, sửa chữa hầm hào kỹ thuật điện viễn 
thông theo định kỵ đê phát hiện sự cố, khắc phục, sửa chữa kịp thời, giải quyết 
nhanh các sự cô vê điện, viên thông; Duy tu công tác cấp thoát nước và hệ thống 
đèn chiêu sáng công cộng theo đúng quy trình kỹ thuật hiện hành trên khu vực 
này, không đê xảy ra tình trạng ngập, nghẹt, hư hỏng hệ thống chiếu sáng công 
cộng, nhanh chóng sửa chữa các lỗi kỹ thuật đột xuất xảy ra; Duy tu nhà vệ sinh 
công cộng ngâm thường xuyên, không đê xảy ra tình trạng ngập, nghẹt, ô nhiễm 
môi trường trong khu vực nhà vệ sinh công cộng ngầm; Duy tu, bảo dưỡng hệ 
thông ghê ngôi, phòng hút thuốc công cộng, hệ thống mạng không dây, hệ thống 
camera, biên hiệu, vật kiên trúc khác đảm bảo chất lượng phục vụ.

g) Bố trí đội ngũ cán bộ và công nhân đủ năng lực; trang thiết bị và 
phương tiện kỹ thuật cân thiêt đê thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công 
tác quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông.

h) Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin các hiện tượng bất thường có thể 
gây sự cô, phải có trách nhiệm thông báo và phối hợp kịp thời với cơ quan có 
thâm quyên tham gia xử lý và xử lý sự cố xảy ra; Phối hợp với cơ quan chuyên 
môn giải quyêt các sự cố phát sinh trong quá trình quản lý kịp thời, hiệu qua và 
tiết kiệm.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của ủ y  ban nhân dân Thành phố 
và Sở Xây dựng.

Chưong VII 
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành Thành phổ, ủ y  ban nhân dân Quận 1 và 
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm 
triên khai thực hiện hiệu quả Quy chê này và chịu trách nhiệm trước Chủ tich 
ủ y  ban nhân dân Thành phố.
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2. Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố tùy chức năng, nhiệm vụ, có trách 
nhiệm phôi hợp với Sở Xây dựng, ủ y  ban nhân dân Quận 1, Trung tâm Quản lý 
Hạ tâng kỹ thuật Thành phô Hô Chí Minh trong công tác quản lý Nhà nước đối 
với toàn bộ hoạt động tại khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và đường Nguyễn Huệ.

3. Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỳ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 
chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phô vê công tác quản lý, vận hành, bảo trì công viên Tượng đài Chủ tịch 
Hô Chí Minh và đường Nguyễn Huệ; triển khai thực hiện các biện pháp quản lý 
cụ thê tại khu vực này; thường xuyên kiêm tra, đôn đốc và giải quyết các khó 
khăn, vướng măc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Định kỳ 06 tháng báo cáo cho ủy  ban nhân dân Thành phố về các nội 
dung quản lý và các vướng măc (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy chế này.

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Tô chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc quản lý khu vực 
công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ được khen 
thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi có những hoạt động liên 
quan đên khu vực công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn 
Huệ phải tuân thủ các quy định của Quy chê này và các quy định của pháp luật 
có liên quan. Nêu có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ và trường 
hợp cụ thê mà có thê bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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Võ Văn Hoan
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