
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 
 

Số:  245   /UBND-TM 
V/v triển khai ẩm thực đêm Trương 

Định – Hoàng Hoa Thám. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Huế, ngày    13tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng: Kinh tế; Văn hóa và Thông tin; Tài chính 

- Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Tài nguyên và Môi trường 

thành phố; 

    - Công an thành phố; 

    - Đội Quản lý Đô thị thành phố; 

    - UBND các phường: Vĩnh Ninh, Phú Nhuận, Phú Hội. 
 

UBND thành phố nhận được Công văn số 25/PKT-TM ngày 11/01/2023 của 

Phòng Kinh tế về triển khai ẩm thực đêm Trương Định - Hoàng Hoa Thám (đính 

kèm). Sau khi xem xét, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

Thống nhất với đề xuất của Phòng Kinh tế và các đơn vị tại Công văn số 

25/PKT-TM ngày 11/01/2023. UBND các phường: Vĩnh Ninh, Phú Nhuận căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, theo dõi để tổ chức thực hiện theo đúng quy 

định. 

Các Phòng: Quản lý Đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên và 

Môi trường, Văn hóa và Thông tin và các đơn vị: Công an thành phố, Đội Quản lý 

Đô thị theo chức năng và nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ các địa 

phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Phòng 

Kinh tế thành phố để tham mưu UBND thành phố xem xét, chỉ đạo. 

UBND thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TVTU, TT HĐND TP (để b/c) 

- Đ/c CT và các PCT UBND TP; 

- VP: CVP, PCVP phụ trách, CVKT; 

- Lưu VT, K07. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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