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TP. Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn 
  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 19/02/2020 của Thành ủy Lạng 

Sơn về việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo năm 2020; 

Căn cứ Kết luận số 427-KL/TU ngày 27/4/2020 của Thành ủy Lạng Sơn 

về việc Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ thứ 59, ngày 24/4/2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành 

phố về việc triển khai xây dựng Đề án tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày  12/6/2020 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Đề án xây dựng Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn 

(gọi tắt là Ban quản lý) gồm các Thành viên có tên sau: 

* Trưởng ban 

1. Bà Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố. 

* Phó Trưởng ban thường trực 

2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

* Các Phó Trưởng ban 

3. Trưởng phòng Kinh tế; 

4. Trưởng phòng Quản lý đô thị; 

5. Lãnh đạo Công an thành phố; 

6. Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

7. Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

* Các Ủy viên 

8. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

9. Mời Bí thư Thành đoàn; 

10. Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường; 

11. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

12. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố;  
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13. Đội trưởng Đội QLTT số 1;  

14. Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố;  

15. Đội trưởng Đội QLTT đô thị;  

16. Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

17. Chủ tịch UBND phường Tam Thanh. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý 

1. Ban quản lý trực thuộc UBND thành phố Lạng Sơn, có chức năng 

tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức và quản lý các hoạt động của Phố đi 

bộ Kỳ Lừa. 

2. Tham mưu cho UBND thành phố hoàn thiện quy chế hoạt động của 

Ban quản lý, nội quy Phố đi bộ; chỉ đạo thành lập các Tổ quản lý trực thuộc Ban 

quản lý tuyến phố. Trực tiếp tổ chức thực hiện nội quy, quy chế được phê duyệt. 

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật theo nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao. 

3. Trực tiếp quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các hoạt động 

tại Phố đi bộ; tham mưu cho UBND thành phố các phương án thu hút các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Phố đi bộ. Xây dựng 

các phương án, chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền - văn 

hóa - văn nghệ - thể thao - trò chơi dân gian; công tác an ninh trật tự, an toàn gia 

thông, phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm 

khu vực Phố đi bộ. 

4. Quản lý tài chính theo dự toán thu chi được UBND thành phố phê 

duyệt và theo quy định của pháp luật. Quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ, quản lý thuế và các loại phí theo quy định của pháp luật. Thực hiện các 

nhiệm khác theo phân công của UBND thành phố. 

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng ban quản lý sử dụng con 

dấu của UBND thành phố để chỉ đạo, điều hành; các Phó Trưởng ban được sử 

dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 3. Ban quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí thực 

hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng phòng VHTT; Thủ 

trưởng các phòng, ban liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, Phó CT UBND TP; 

- Như Điều 4; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Thành viên BCĐ xây dựng phố đi bộ; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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