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Số: 1345 /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  10  tháng 4 năm 2019 

V/v xem xét đề nghị của Liên hiệp 
Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ 

Việt Nam 

 

 
 

Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn 
 
 

Xem xét Công văn số 25/CV-LHHTX ngày 03/4/2019 của Liên hiệp Hợp 
tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam về việc đề nghị cho phép tiếp cận địa 
điểm để khảo sát lập dự án một số chợ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan căn cứ phương án quản lý chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn thành phố đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt hướng dẫn Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và 
Quản lý chợ Việt Nam khảo sát, nghiên cứu lập phương án chuyển giao; báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/4/2019. 

(Gửi kèm theo Công văn số 25/CV-LHHTX ngày 03/4/2019 của Liên hiệp 
Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam)  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND thành phố Lạng Sơn và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, KH&ĐT, TC, TN&MT; 
- Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và  
  Quản lý chợ Việt Nam; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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