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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét kiến nghị của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông và phương án bố 

trí sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông 
  

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức họp xem 

xét kiến nghị của Ban Quản lý chợ Giếng Vuông và phương án bố trí sắp xếp lại 

các hộ kinh doanh tại chợ Giếng Vuông với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

1. Thành phần: 

- Mời Thường trực HĐND thành phố; 

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

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý 

đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường, Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý chợ Giếng Vuông; 

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

- Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

- Đơn vị tư vấn, đơn vị thi công (Ban Quản lý chợ Giếng Vuông mời).  

2. Thời gian và địa điểm: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 03/10/2022 (Thứ 

Hai), tại phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND thành phố 

3. Nội dung:  
3.1. Xem xét kiến nghị tại Báo cáo số 62/BC-QLCGV của Ban Quản lý 

chợ Giếng Vuông về việc kết quả thực hiện công tác huy động vốn xây dựng 

công trình chợ Giếng Vuông từ 2007 đến nay và phương án thu tiền, thời hạn ký 

hợp đồng thuê quầy, ki ốt từ năm 2022. 

3.2. Xem xét phương án bố trí, sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ 

Giếng Vuông. 

 4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại mục 3.1 

phục vụ cuộc họp; 

- Giao Ban Quản lý chợ Giếng Vuông chuẩn bị tài liệu, báo cáo phương án 

tại mục 3.2. 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. 

(Có gửi kèm tài liệu trên hệ thống mạng VNPT-iOffice) 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND TP (b/c); 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Hoàng Văn Đức 
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