
 

 

UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /GM-HĐTĐ TP. Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xét duyệt bố trí các hộ kinh doanh tại khu đất chợ Bờ sông  

sang kinh doanh tại chợ Giếng Vuông 

 

 Căn cứ Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND 

thành phố về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí các hộ kinh doanh tại khu 

đất chợ Bờ sông sang kinh doanh tại chợ Giếng Vuông; 

Hội đồng thẩm định tổ chức họp xét duyệt, bố trí vị trí cho các hộ kinh 

doanh tại chợ Bờ sông vào kinh doanh tại chợ Giếng Vuông đảm bảo đúng đối 

tượng, ngành hàng với thành phần, thời gian và nội dung như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đồng chí Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch 

Hội đồng thẩm định - Chủ trì; 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định 2763/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2022 của UBND thành phố; 

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

 2. Thời gian: 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút, ngày 29/10/2022 (thứ Bảy). 

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

 4. Nội dung: Họp xét duyệt bố trí các hộ kinh doanh tại khu đất chợ Bờ 

sông di chuyển sang kinh doanh tại chợ Giếng Vuông. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ban Quản lý chợ Giếng Vuông chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo phục 

vụ cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ tham gia phát biểu, thảo luận tại cuộc họp. 

 Hội đồng thẩm định thành phố trân trọng mời các thành phần tham dự 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP 

Đặng Quốc Minh 
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