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GIẤY MỜI 
Họp xem xét đề nghị sắp xếp một số vị trí bán hàng và  

lập dự án mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình  
  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, đồng chí Nguyễn Công 
Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức họp xem xét đề nghị sắp xếp một số vị 
trí bán hàng và lập dự án mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây 
dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc. 

2. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ ngày 09/4/2019 (thứ 
Ba), tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: 

Xem xét đề nghị sắp xếp một số vị trí bán hàng và lập dự án mở rộng chợ 
thị trấn Lộc Bình. 

4. Phân công thực hiện: 

- Sở Công Thương báo cáo kết quả xem xét đề nghị sắp xếp một số vị trí 
bán hàng và lập dự án mở rộng chợ thị trấn Lộc Bình của Công ty cổ phần Đầu tư 
và Phát triển chợ Việt Bắc (Báo cáo số 43/BC-SCT ngày 15/3/2019 và Công văn 
số 271/SCT-QLTM ngày 19/3/2019).  

- UBND huyện Lộc Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần 
Đầu tư và Phát triển chợ Việt Bắc và các cơ quan báo cáo các vấn đề liên quan 
theo nội dung cuộc họp. 

(Các cơ quan chủ động sao, in tài liệu đảm bảo phục vụ cuộc họp)  
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: HC-QT, TTTHCB; 

- Lưu: VT, VQK. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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