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GIẤY MỜI  
Họp xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về các nội dung 
tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

 
Xem xét nội dung Công văn số 8186/TGĐ-NHCT5 ngày 06/11/2019 của 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tổ chức họp để xem xét một số tồn tại, vướng mắc đối với Dự án thành 
phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn như sau: 

1. Thành phần 
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 
- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng 
Nhà nước 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; 
- Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.  
2. Nội dung  
Xem xét một số vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến phương án tài chính 

theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công văn số 
8186/TGĐ-NHCT5 đối với Dự án thành phần 1, tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 ngày 29/11/2019 (thứ Sáu) tại phòng họp 
trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu các nội dung đề nghị 
của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Công văn trên và các nội dung 
khác có liên quan, đề xuất phương án giải quyết, xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp. 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo, làm rõ các 
nội dung tồn tại liên quan đến phương án tài chính của Dự án.  

- Các sở, ngành, cơ quan chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu tại 
cuộc họp. 

(Công văn số 8186/TGĐ-NHCT5 được gửi kèm qua eOffice; các cơ quan, 
đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chủ động in tài liệu để phục vụ họp). 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, HC-QT; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

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

 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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