ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

___________________________________

______________________________________________________

Số: 43/GM-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

GIẤY MỜI
Kính gửi:

...............…..….……………………………………………………………………….
….…………………….………………………………………………………………..

UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị phổ biến về một số nội dung:
1. Công tác phối hợp nghiệm thu dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành
phố Bắc Ninh.
2. Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Bắc Ninh (theo
Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh).
3. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ quy định xử
phạt hành chính về xây dựng.
4. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổ quản lý trật tự đô thị, xây dựng các
phường trên địa bàn thành phố.
5. Công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch theo Nghị định số 23/2015/NĐCP ngày 16/02/2015 và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015 trong lĩnh vực
chứng thực hợp đồng, giao dịch tại UBND xã, phường
1. Thành phần mời:
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy;
- Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài nguyên và
Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tư pháp, Chi cục Thuế, Thanh
tra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Ban nghiệm thu sản phẩm
công ích, Đội quản lý trật tự đô thị, Trung tâm hành chính công, Trung tâm văn hóa,
thể thao và truyền thông thành phố;
- Giám đốc các đơn vị: Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh;
Công ty TNHH chiếu sáng, cây xanh đô thị Từ Sơn; Công ty CP Thoát nước và xử
lý nước thải Bắc Ninh;

- Chủ tịch UBND, Cán bộ địa chính, Cán bộ tư pháp, Cán bộ quản lý đô thị các
phường, Trưởng các khu phố trên địa bàn (đề nghị UBND các phường mời giúp).
2. Thời gian: Từ 08h00’ ngày 06/5/2022 (Thứ Sáu).
3. Địa điểm: Hội trường Tầng 1 - Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền
thông thành phố (Số 2, đường Ngô Sỹ Liên, P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh)
Kính mời các đại biểu về dự đông đủ, đúng giờ./.
Ghi chú: Giao các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu,
slide trình chiếu và các nội dung có liên quan phục vụ hội nghị:
Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung 1, 2; Phòng Tư pháp chuẩn bị nội
dung 5; Đội quản lý trật tự đô thị thành phố chuẩn bị nội dung 3, 4.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT UBND TP (b/c);
- PV Cổng TTĐT TP
(dự, đưa tin);
- PV TTVH,TT&TT TP
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Tiến Hà

