
 

GIẤY MỜI 
Họp xin ý kiến các Sở ngành về việc tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công là 

một phần nhà dịch vụ công cộng thuộc Công viên Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn vào mục đích cho thuê 

 

 

Theo kế hoạch đấu giá sử dụng tài sản công là một phần nhà dịch vụ công 

cộng thuộc Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn vào mục đích cho thuê dự 

kiến thời gian tổ chức vào ngày 22/6/2022.  

Tuy nhiên, ngày 21/6/2022 UBND thành phố nhận được đơn thư liên quan 

việc tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công là một phần nhà dịch vụ công cộng 

thuộc Công viên Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn vào mục đích cho thuê. UBND 

thành phố tổ chức cuộc họp khẩn để xin ý kiến các Sở, ngành về việc tổ chức đấu 

giá sử dụng tài sản công với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

1 Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Trung tâm đấu giá Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:  Tư pháp, Thanh tra, Công an, Tài chính – 

Kế hoạch, Đội QLTT đô thị thành phố; 

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

- Đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Nhất An Phú (đề nghị Đội QLTTĐ 

thành phố mời). 

2. Thời gian: Từ 15h30 phút, ngày 21/6/2022 (Thứ Ba).  

3 Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến - trụ sở UBND thành phố (số 02 

đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

4 Tổ chức thực hiện: 

Giao Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp Công ty tổ chức đấu giá chuẩn bị 

báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan và ghi biên bản cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự theo thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP (b/c); 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 
 

 

Nguyễn Văn Hạnh 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:          /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 
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