
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 01 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Chấp thuận địa điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 
 

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận 

được đơn đề nghị cấp địa điểm thực hiện tổ chức sự kiện của Công ty Cổ phần 

Viễn thông FPT, Chi nhánh Cao Bằng; Địa chỉ: Số nhà 008 Phố Kim Đồng, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

 Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng có 

ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Chi nhánh Cao 

Bằng tổ chức chiếu bóng đá phục vụ Nhân dân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam 

gặp đội tuyển Myanmar, trong khuôn khổ Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á. 

- Thời gian tổ chức: Từ 18h30' đến 21h30', ngày 03/01/2023 

- Địa điểm tổ chức: Vườn hoa số 1, Phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao 

Bằng (Liên hệ cụ thể với Ban Quản lý Phố đi bộ). 

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Chi nhánh Cao Bằng thực 

hiện đúng cam kết về thời gian, nội dung, địa điểm theo văn bản đề nghị; có biện 

pháp bảo vệ cảnh quan nơi công cộng; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. 

Sau khi kết thúc chương trình, đơn vị có trách nhiệm hoàn trả nguyên 

trạng mặt bằng đã sử dụng. Trong trường hợp làm hư hỏng hạ tầng nơi tổ chức 

sự kiện, đơn vị có trách nhiệm đền bù thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, Ủy ban nhân dân phường 

Hợp Giang thực hiện giám sát quá trình tổ chức thực hiện của Công ty Cổ phần 

Viễn thông FPT, Chi nhánh Cao Bằng. Nếu phát hiện vi phạm, tiến hành xử lý 

vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội 

dung trong thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, CN Cao Bằng; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Phòng Văn hóa và TT Thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và TT Thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị Thành phố; 

- UBND phường Hợp Giang; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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