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GIẤY MỜI 
Kiểm tra, thăm động viên ra quân đầu xuân Dự án Đường cao tốc  

Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2019, UBND tỉnh mời các thành 
phần tham dự kiểm tra, thăm động viên ra quân đầu xuân Dự án Đường cao tốc 
Bắc Giang - Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh (đưa tin). 
2. Thời gian, địa điểm, phương pháp làm việc: Các thành phần tập trung tại đầu 

tuyến (Km45+100, giao Quốc lộ 1A, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) vào 
7h 30 phút ngày 14/02/2019 (thứ Năm, ngày 10 tháng Giêng) để đi kiểm tra, thăm 
động viên người lao động tại công trường, sau khi kiểm tra thực địa Đoàn công tác di chuyển 
về họp tại Văn phòng Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng. 

3. Phương tiện: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đi chung xe do Sở 

Tài nguyên và Môi trường bố trí; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; phóng viên Báo, Đài đi chung xe 

do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bố trí. 
- Sở Giao thông vận tải, phóng viên Trung tâm tin học công báo tỉnh đi chung 

xe do Sở Giao thông vận tải bố trí. 
 - Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 
4. Phân công chuẩn bị: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – 

Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho chương trình trên; báo cáo khái quát 
tình hình ra quân đầu xuân, kế hoạch triển khai thực hiện dự án trong thời gian tới. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, TN&MT, KH&ĐT; 
- UBND huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, THCB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội     
 


		2019-01-31T16:44:47+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




