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Số:           /QĐ-BQL 
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TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập các Tổ quản lý trực thuộc  

Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn 
  

 

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHỐ ĐI BỘ KỲ LỪA 
 

 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;  

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND thành 

phố về việc thành lập Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn;  

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập 07 Tổ quản lý trực thuộc Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ 

Lừa, thành phố Lạng Sơn gồm: 

1. Tổ phụ trách các gian hàng kinh doanh; 

2. Tổ An ninh trật tự; 

3. Tổ Hành chính; 

 4. Tổ phụ trách vệ sinh môi trường. 

5. Tổ Tuyên truyền; 

6. Tổ Văn hóa - văn nghệ - trò chơi dân gian; 

7. Tổ phụ trách y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

(Có danh sách Thành viên kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Tổ quản lý 

 1. Nhiệm vụ chung 

- Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, chương trình hoạt động tại 

Phố đi bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Ban quản lý giao. 

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc thuộc lĩnh vực được 

phân công. Lập dự toán thu, chi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Chịu trách nhiệm trước Ban quản lý và trước pháp luật theo nhiệm vụ và 

quyền hạn được giao. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban quản lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/ke-hoach-159-kh-ubnd-to-chuc-thi-diem-khong-gian-di-bo-khu-vuc-ho-hoan-kiem-phu-can-ha-noi-2016-321290.aspx
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- Các thành viên Tổ quản lý hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí 

thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Tổ phụ trách các gian hàng kinh doanh:  

- 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.  

- Quản lý các hoạt động kinh doanh tại Phố đi bộ; phối hợp với Tổ Hành 

chính quản lý thuế và các loại phí của các dịch vụ tại Phố đi bộ theo quy định. 

Đôn đốc thu nộp các khoản tiền sử dụng diện tích bán hàng, thuế trong phạm vi 

thực hiện của Ban quản lý theo phương án đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng các hàng hóa kinh doanh tại 

khu vực Phố đi bộ.  

2.2. Tổ An ninh trật tự: 

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự; tổ chức, phân luồng giao 

thông tại khu vực phố đi bộ. Lập các điểm chốt trực và duy trì tuần tra, đảm bảo 

an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại khu vực Phố đi bộ. 

- Đề xuất phương án (kinh phí, nhân sự...) trông giữ phương tiện giao thông 

của Nhân dân khu vực tuyến phố và du khách đến tham quan tuyến phố. 

2.3. Tổ Hành chính: 

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

tại Phố đi bộ; phát hiện các hư hỏng về hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, điện chiếu 

sáng, vệ sinh môi trường… trong phạm vi khu vực báo cáo Ban quản lý và các 

Tổ liên quan để giải quyết.  

- Lập phương án dự toán thu, chi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản 

lý tài chính thu, chi, in biên lai, lập sổ bộ thu phí, theo dõi, lập bảng chấm công, 

tổng hợp danh sách các hộ kinh doanh, lập thủ tục thanh quyết toán của Ban 

quản lý theo quy định. 

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kinh doanh của Ban 

quản lý theo quy định. 

2.4. Tổ phụ trách vệ sinh môi trường: 

- Thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải 

phát sinh tại khu vực Phố đi bộ. 

- Triển khai phương án quản lý, vận hành các nhà vệ sinh di động, cố định 

phục vụ các hoạt động tại khu vực Phố đi bộ. 

2.5. Tổ Tuyên truyền: 

- Tuyên truyền vận động, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chính sách, 

các quy định của pháp luật và nghĩa vụ đối với nhà nước của các hộ kinh doanh 

tại Phố đi bộ. 

- Tuyên truyền, quảng bá, thông báo đến Nhân dân, du khách về kế hoạch 

hoạt động, tổ chức các sự kiện và các thông tin liên quan của Phố đi bộ; 



3 

 

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động tại Phố đi bộ trên các phương tiện 

truyền thông… 

2.6. Tổ Văn hóa - văn nghệ - trò chơi dân gian: 

- Liên hệ các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia biểu diễn, trình diễn, tổ chức 

các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất 

thiết yếu để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có hợp đồng liên kết duy trì hoạt động. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể 

thao - trò chơi dân gian trong thời gian diễn ra các hoạt động tại Phố đi bộ. 

- Tổ chức kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa diễn ra tại tuyến phố đi 

bộ; xử lý đối với những trường hợp vi phạm nội quy, quy chế trong lĩnh vực văn 

hóa tại phố đi bộ. 

2.7. Tổ phụ trách y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Thực hiện công tác trực y tế; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong phạm vi Phố đi bộ; kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 

trường hợp vi phạm khi phát hiện có vi phạm. 

- Kiến nghị chấm dứt hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại 

khu vực Phố đi bộ cố tình vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Điều 3. 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: 
- 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, BQL phố đi bộ; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT; Trang TTĐT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nông Bích Diệp 
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DANH SÁCH 

Nhân sự các Tổ quản lý trực thuộc  

Ban quản lý Phố đi bộ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn 
(Kèm theo Quyết định số: 1220 /QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Ban quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa) 

 

1. TỔ PHỤ TRÁCH CÁC GIAN HÀNG KINH DOANH 

- Ông Phạm Công Cường - Trưởng phòng Kinh tế thành phố - Tổ trưởng; 

- Ông Nguyễn Đình Toàn - Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

phố - Tổ phó; 

- Ông Vũ Lê Dũng - Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - Thành viên; 

- Ông Phạm Văn Vui - Phó Đội trưởng Đội quản lý trật tự Đô thị - Thành viên; 

- Ông Chu Hải Hoàng - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 - 

Thành viên; 

- Ông Dương Đức Tuy - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ - 

Thành viên; 

- Ông Lê Công Chất - Chuyên viên phòng Kinh tế - Thành viên; 

- Bà Hoàng Thị Huệ - Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch - Thành viên. 

2. TỔ AN NINH TRẬT TỰ 

- Ông Lưu Quang Đạo - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ - 

Tổ phó; 

- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ - 

Tổ phó; 

- Ông Phạm Thanh Nguyên - Trưởng ban Bảo vệ Dân phố phường Hoàng 

Văn Thụ - Tổ phó; 

- Ông Phạm Hiệp Giang - Đội trưởng Đội Hình sự, Công an thành phố - 

Thành viên; 

- Ông Ngô Văn Thanh - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, Công an 

thành phố - Thành viên; 

- Ông Hoàng Văn Trường - Cán bộ công an phường Hoàng Văn Thụ - 

Thành viên; 

- Ông Nông Văn Thiện - Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Hoàng 

Văn Thụ - Thành viên; 

- Ông Ninh Dầu Hính - Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố phường Hoàng Văn 

Thụ - Thành viên. 

3. TỔ HÀNH CHÍNH 

 - Ông Nguyễn Đình Toàn - Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Tổ trưởng; 

 - Ông Triệu Văn Cầu - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố - Tổ phó; 
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- Ông Phạm Công  Cường - Trưởng phòng Kinh tế - Thành viên; 

- Ông Đinh Văn Hùng - Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1 - Thành viên; 

- Ông Phạm Văn Vui  -  Đội phó đội Quản lý trật tự đô thị - Thành viên; 

- Ông Dương Đức Tuy - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ - 

Thành viên; 

- Ông Lê Công Chất -  Chuyên viên phòng Kinh Tế - Thành viên; 

- Bà Hoàng Thị Huệ - Chuyên viên phòng TCKH - Thành viên; 

- Ông Lâm Văn Chú - Đội trưởng Đội kiểm tra Thuế số 1, Chi cục Thuế 

thành phố - Thành viên; 

- Bà Hoàng Lệ Phương, Trung tâm VHTT thành phố - Kế toán; 

- Ông Nguyễn Hồng Quân - Thủ quỹ Trung tâm VHTT thành phố - Thủ quỹ. 

4. TỔ PHỤ TRÁCH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

- Bà Lê Thị Nhiên - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường - Tổ trưởng; 

- Ông Trần Tiến Công - Chuyên viên phòng TNMT - Tổ phó; 

- Bà Vi Thị Thu Hà - Chuyên viên phòng TNMT - Tổ viên; 

- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị - Thành viên; 

- Ông Nguyễn Thế Quyết - Cán bộ UBND phường Hoàng Văn Thụ - 

Thành viên; 

- Ông Nguyễn Hồng Quân - Cán bộ Trung tâm VHTT thành phố - Thành viên; 

- Ông Đồng Hải Âu - Công ty TNHH Huy Hoàng - Thành viên. 

5. TỔ TUYÊN TRUYỀN 

- Ông Nguyễn Hồng Khanh - Giám đốc Trung tâm VHTT - Tổ trưởng; 

- Ông Vũ Lê Dũng - Phó Trưởng phòng VHTT - Tổ phó; 

- Ông Lưu Quang Đạo - Phó Chủ tịch UBND P. Hoàng Văn Thụ - Thành viên; 

- Bà Hoàng Thùy Ninh - Chuyên viên Phòng VHTT - Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thúy An - Cán bộ Trung tâm VH-TT - Thành viên; 

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Bí thư Đoàn P. Hoàng Văn Thụ - Thành viên; 

- Bà Lương Thị Mai Trang - Cán bộ VHXH P. Hoàng Văn Thụ - Thành viên. 

6. TỔ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ - TRÒ CHƠI DÂN GIAN 

- Ông Nguyễn Hồng Khanh - Giám đốc Trung tâm VHTT - Tổ trưởng; 

- Mời bà Lê Thùy Dung - Bí thư Thành đoàn - Tổ phó; 

- Bà Phạm Thị Thuận - Phó trưởng phòng VHTT - Tổ phó; 

- Bà Đỗ Thị Nguyệt Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm VHTT - Thành viên; 

- Mời ông Lương Đình Chung - Phó Bí thư Thành đoàn - Thành viên; 
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- Ông Phương Văn Bích - Cán bộ Thành đoàn - Thành viên; 

- Bà Đào Thị Bình - Cán bộ Thành đoàn - Thành viên; 

- Bà Hoàng Thúy Lam - Chuyên viên phòng VHTT - Thành viên; 

- Ông Lương Văn Vương - Cán bộ Trung tâm VHTT - Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thúy An - Cán bộ Trung tâm VHTT - Thành viên; 

- Ông Đoàn Mạnh Hùng - Cán bộ Trung tâm VHTT - Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thúy Bắc - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo - Thành viên; 

- Ông Nguyễn Đức Vũ - Bí thư Đoàn P. Hoàng Văn Thụ - Thành viên. 

7. TỔ PHỤ TRÁCH Y TẾ, ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC 

PHẨM 

- Bà Hoàng Thị Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố - Tổ 

trưởng; 

- Bà Vũ Thị Bích - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố - 

Tổ phó; 

- Bà Hứa Thị Hà - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ - 

Thành viên; 

- Ông Sầm Văn Thông - Khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS - An toàn 

thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố - Thành viên. 
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