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GIẤY MỜI 

Thông qua Dự thảo Quy định tạm thời quản lý hoạt động  
kinh doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn thành phố 

 
 

    

Thực hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 9/4/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh ngày 4/4/2018 về quy định tạm thời quản lý hoạt động kinh 
doanh ăn uống, giải khát ban đêm trên địa bàn tỉnh. UBND thành phố tổ chức 
cuộc họp với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Đài phát thanh - truyền thanh tỉnh; 

- Lãnh đạo Công an thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng: Thanh tra, Tư pháp, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Văn hóa 
& thông tin, Trung Tâm văn hóa & thể thao; Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 13/6/2018 (Thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 2, trụ sở HĐND-UBND thành phố. 

(Đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp). 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp 
đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- C, PCVP; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Hoàng Thái Lâm 
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