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GIẤY MỜI 
Họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị 

trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm 2018  
 

 Thực hiện chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức họp 

nghe báo cáo tiến độ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố 5 

tháng đầu năm 2018 với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đ/c Lê Tuấn Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Đội QL .TTĐT, Tài 

chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường; Văn hóa - Thông tin, Công an thành phố;  

- Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Điện lực thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo UBND các phường; 

 - Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

 2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2018 (Thứ Năm) 

 3. Địa điểm: Tại phòng họp 1 - trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Quản lý đô thị chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố và tài liệu phục vụ cuộc họp. 

- Các cơ quan, đơn vị trong thành phần mời họp, theo chức năng, nhiệm vụ 

chuẩn bị ý kiến phát biểu, thảo luận. 

 UBND thành phố trân trọng kính mời./.   

  
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- CT UBND TP (b/c); 
- C,PVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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