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TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2021   
s 

 

GIẤY MỜI 

Họp thông qua phương án di dời, bố trí, sắp xếp  

các hộ đang kinh doanh tại khu đất chợ Bờ Sông 

 

Thực hiện Thông báo số 85/TB-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về Kết 

luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, 

các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 23/02/2021 xem xét đề nghị của Công ty cổ 

phần chợ Lạng Sơn về ký hợp đồng thuê đất; Quyết định số 706/QĐ-UBND 

ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất và giao đất cho 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý theo quy định của 

pháp luật, UBND thành phố tổ chức họp thông qua phương án di dời, sắp xếp, bố trí 

các hộ đang kinh doanh tại khu đất chợ Bờ Sông với thành phần và thời gian cụ 

thể như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Lãnh đạo Sở Tài Chính; 

- Đ/c Đặng Quốc Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBMTTQVN thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần chợ Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Kinh tế; phòng Quản lý Đô thị; phòng Tài 

chính - kế hoạch; phòng Tài nguyên - Môi trường; phòng Văn hóa Thông tin; Đội 

quản lý trật tự đô thị; Công an thành phố; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban quản 

lý chợ Giếng Vuông. 

- Lãnh đạo UBND các phường: Vĩnh Trại, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ; 

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

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 09/7/2021 (Thứ 6). 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND-UBND thành phố 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết phục vụ cuộc họp. 

- Giao phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

liên quan đề xuất các phương án di dời chợ Bờ Sông. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vi ̣chuẩn bi ̣nôị dung liên quan, tham gia ý 

kiến taị cuôc̣ hop̣. 



 

Đề nghị các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh covid-19 theo quy định. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

Hoàng Quân 
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