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GIẤY MỜI 
Họp làm việc với các tổ chức, cá nhân đang thuê nhà dịch vụ, ki - ốt 

để kinh doanh tại Công viên Hồ Phai Loạn 
 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao UBND thành phố quản lý Công viên Hồ 
Phai Loạn. Để quản lý tốt Công viên theo quy hoạch và phù hợp với tình hình thực tế 
trước mắt. Ủy ban nhân dân thành phố mời dự làm việc với thành phần như sau: 

I. Thành phần tham dự. 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn: Ông Lê Tuấn Minh – Phó Chủ tịch;  

- Lãnh đạo các đơn vị: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Đội QLTTĐT 
thành phố, Công an thành phố, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin; 

- Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh, Công an phường Tam Thanh; 

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

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Lạng Sơn; 

- Các tổ chức, cá nhân đang thuê nhà dịch vụ, ki ốt trong Công viên (Phòng 
Quản lý đô thị gửi giấy mời cho các tổ chức, cá nhân). 

II. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 28/6/2019. 

- Địa điểm: Tại phòng họp II, trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn. 
III. Nội dung   

Làm việc với các tổ chức, cá nhân đang thuê nhà dịch vụ, ki ốt để kinh doanh 
tại Công viên Hồ Phai Loạn về phương án quản lý, cho thuê nhà dịch vụ, ki ốt tại 
khu Công viên Hồ Phai Loạn. 

IV. Phân công nhiệm vụ 

Giao Phòng Quản lý đô thị: 

- Chuẩn bị báo cáo phương án giải quyết cho thuê nhà dịch vụ, ki ốt tại khu 
Công viên Hồ Phai Loạn và tài liệu phục vụ cuộc họp 

- Gửi giấy mời cho các tổ chức, cá nhân đang thuê nhà dịch vụ, ki-ốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- CT, các PCT UBND TP (B/c); 
- CPVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL.CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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