
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:            /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Họp xem xét quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc 

Km45+100-Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  
 

Để xem xét, quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc 

Km45+100-Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, 

UBND tỉnh Lạng Sơn kính mời lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang (có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội 

(có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

2. Nội dung  

Xem xét các điều kiện, thời điểm quyết định công bố đưa vào khai thác đoạn 

tuyến cao tốc Km45+100-Km109+660 thuộc công trình Đường cao tốc Bắc Giang 

- Lạng Sơn. 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ ngày 10/01/2020 (thứ Sáu) tại phòng họp 

tầng 4, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện các 

nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 

03/01/2020.    

- Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, chuẩn bị báo cáo theo nhiệm vụ đã 

được UBND tỉnh giao tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/01/2020. 

- Các cơ quan chủ động nghiên cứu chuẩn bị các ý kiến liên quan đến nội dung họp. 

(Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bi ̣báo cáo chủ động in tài liệu để phục vụ họp). 

Trân trọng kính mời./.  
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, KTTH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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