Ông Hunh Vn Sn, Tng Giám c Công ty CP Ngôi Sao Bin Sài Gòn cho hay, ngày 20/12, Phó Ch tch
UBND TP à Nng Lê Trung Chinh ã kim tra thc t và ch o xúc tin trin khai d án Ph i b - Ch êm Bch ng
trên ng Bch ng ni dài và d án Công viên sách ti khu vc công viên i din khu t 84 Hùng Vng (qun Hi
Châu), u do Công ty CP Ngôi Sao Bin Sài Gòn xut.

Phó Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh cùng lãnh o các s, ngành, a phng hu quan
kim tra thc t khu vc thc hin d án Ph i b - Ch êm Bch ng

D án Ph i b - Ch êm Bch ng nm trên va hè tuyn ng Bch ng ni dài, t ng Bình Minh 4 n ng Bình Minh
9 (tc t khu vc Công viên APEC n gn cu Trn Th Lý, thuc phng Bình Thun và Hòa Thun ông, qun Hi
Châu) vi tng din tích quy hoch 3,29ha.
Khu vc này s là tuyn ph i b, kt hp dch v kinh doanh hàng hóa, lu nim, m thc và các hot ng gii trí vn
hóa ngh thut ca a phng. C th, phn va hè ng Bch ng ni dài tip giáp ngay b Tây sông Hàn s là tuyn
ph i b ngm cnh cho ngi dân và du khách.
Các gian hàng di ng c lp ghép b trí trên lòng ng không nh hng tm nhìn hng ra sông Hàn cho du
khách có th mua sm, thng thc m thc và tri nghim vn hóa bn a. Toàn b không gian c chia làm 10
phân khu, tp trung hn 200 gian hàng di ng vi các mt hàng chính: lu nim, m ngh; thi trang tng hp; m
thc; dch v, vn hóa ngh thut.

Mt bng phân khu chc nng Ph i b - Ch êm Bch ng

Khu gian hàng kinh doanh và các hot ng ngoài tri t 18h n 2h sáng hôm sau; trong thi gian này s t
chc óng ng phc v cho Ph i b t 16h n 4h sáng hôm sau. Sau thi gian hot ng, khu vc s c thu dn, v
sinh, tr li mt ng sch úng vi công nng ban u là lòng, l ng, va hè m bo sinh hot bình thng ca on ng vào
ban ngày.
D án Công viên sách ti khu công viên i din khu t 84 Hùng Vng (qun Hi Châu) c thc hin theo nguyên
tc thit k tôn trng và gi gìn ti a cnh quan, thm c hin trng; tránh các thit k thay i cnh quan hin có. ng thi
tái t chc các không gian công viên cây xanh theo hng to lp các không gian c, qung bá và giao lu
sách hu ích và thân thin nht.
Các không gian c phi gn lin vi các tin ích công cng i kèm. Các không gian c, giao lu, trao i phi an
toàn, tin nghi và thoi mái, không ch là không gian c n thun mà còn phi hng n mt không gian th giãn,
gn kt cng ng nhng ngi am mê c sách. ây cng s là không gian giao lu ca nhng ngi am mê c vi các ý
tng thit k tin ích và thân thin.
Phi cnh Công viên sách khu công viên i din khu t 84 Hùng Vng

Các ca hàng sách ly ý tng t cun sách ang m ra, to cm giác thân thin và gn gi vi kt cu lp dng, va c
ng va d dàng vn chuyn khi cn thit, vt liu hin i, thân thin vi môi trng, hài hòa vi cnh quan xung quanh.
Các ca hàng sách, cafe sách, th vin thân thin... s hình thành nên không gian c cht lng, không gian
giao lu sách hiu qu, thu hút, gn gi vi thiên nhiên và có tn sut thi gian s dng trong ngày cao nht.
Ông Hunh Vn Sn cho bit, qua kim tra, Phó Ch tch UBND TP à Nng Lê Trung Chinh ã yêu cu các s
ngành, UBND qun Hi Châu tip tc phi hp vi n v t vn khn trng hoàn thin phng án Ph i b và Ch êm Bch
ng, phng án t chc, iu hành giao thông, sp xp gian hàng c nh và gian hàng di ng… c bit, lu ý vic u t
các hng mc k thut, in chiu sáng, cp nc, x lý nc thi, camera...
Ông Lê Trung Chinh yêu cu UBND qun Hi Châu phi hp vi các s ngành, nhà u t và n v thi công

hoàn chnh và y nhanh tin thc hin d án sm a Ph i b - Ch êm Bch ng vào hot ng, phc v nhu cu ca
ngi dân và du khách, góp phn to thêm sn phm du lch ca TP, nht là sn phm du lch v êm.
Ông cng yêu cu S Tài chính, S Xây dng, S Vn hóa Th thao và S Du lch phi hp phân nh rõ ranh gii
thc hin phng án, quy hoch kin trúc và vic b trí các không gian c ti khu vc d án Công viên sách i din
khu t 84 Hùng Vng. ng thi hng dn UBND qun Hi Châu t chc các phân khu chc nng, phng án chiu
sáng công cng hp lý ti khu vc này.
Theo infonet.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc (0236) 3 881 888 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

