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Lạng Sơn, ngày  23  tháng 5 năm 2019 
ơ 

V/v tham dự Hội nghị thông báo kết 
quả kiểm toán dự án đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

 
 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 167/KV II-TH ngày 21/5/2019 của Kiểm toán nhà 
nước Khu vực II về việc thông báo kết quả kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km108+500, kết hợp tăng 
cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh 
Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên 
quan phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm 
toán; cử đại diện lãnh đạo đơn vị cùng tham dự Hội nghị theo yêu cầu tại Công 
văn số 167/KV II-TH ngày 21/5/2019 của Kiểm toán nhà nước Khu vực II. 

 (Công Văn số 167/KV II-TH được gửi kèm qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC; 
- Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, HC-QT,  
  KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, VAT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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