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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày         tháng 02 năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự Họp tổng kết công tác hoạt động của phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022; Triển 

khai nhiệm vụ năm 2023; Kiện toàn Ban quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa 

 

Thực hiện chương trình công tác, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp 

tổng kết công tác hoạt động của phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023, kiện toàn Ban quản lý phố đi bộ Kỳ Lừa như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên Ban quản lý Tuyến phố đi bộ (theo Quyết định số 1130/QĐ-

UBND ngày 16/6/2020; Quyết định 2535/QĐ-UBND, ngày 14/10/2020; Quyết định 

số 2956/QĐ-UBND ngày 02/12/2020; Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 

15/02/2022 của UBND thành phố); 

- Tổ trưởng, Tổ phó các tổ quản lý trực thuộc BQL phố đi bộ Kỳ Lừa 

(theo Quyết định số 265/QĐ-BQL, ngày 15/02/2022 của BQL phố đi bộ Kỳ Lừa); 

- Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ, UBND phường Tam Thanh; 

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

2. Thời gian: 8h00, ngày 22/02/2023 (thứ Tư) 

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Trung tâm VH-TT thành phố tham mưu báo cáo Tổng kết hoạt động của 

phố đi bộ Kỳ Lừa năm 2022 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động tại phố đi bộ Kỳ 

Lừa năm 2023; Dự thảo Quyết định kiện toàn BQL phố đi bộ; trình bày báo cáo 

trước cuộc họp.  

- Các thành phần tham dự họp tự chuẩn bị tài liệu; chuẩn bị ý kiến liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ tham gia phát biểu, thảo luận tại cuộc họp.  

- Văn phòng HDND-UBND chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho cuộc họp. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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