
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 3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Họp xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc rà soát các  

phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, 

Quốc lộ 1 và điều chỉnh phương án tài chính của Dự án thành phần 1,  

thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 
 

 

UBND tỉnh tổ chức họp xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc 

liên quan đến Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn với nội dung cụ thể sau: 

I. Nội dung 1: Xem xét, giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc 

rà soát các phương tiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí 

Km93+160, Quốc lộ 1  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Lạng Giang, Yên Thế, Lục Nam 

tỉnh Bắc Giang; 

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn: Sở Giao 

thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

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

2. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ ngày 09/3/2020 (thứ Hai) tại phòng 

họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

II. Nội dung 2: Thống nhất giải pháp, cách thức khảo sát, đánh giá, sử 

dụng số liệu dự báo lưu lượng xe, cập nhật các yếu tố ảnh hưởng để thực 

hiện điều chỉnh phương án tài chính của dự án thành phần 1, thuộc Dự án 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn  

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 

chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công 

an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 
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2. Thời gian, địa điểm: Sau khi kết thúc nội dung 1, tại phòng họp tầng 4, 

trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

III. Phân công chuẩn bị 

- Giao Sở Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo theo nhiệm vụ đã được 

UBND tỉnh giao tại văn bản số 283/VP-KTN ngày 30/01/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh liên quan đến 02 nội dung trên.  

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn báo cáo việc 

chuẩn bị, rà soát tham mưu giải quyết các vướng mắc liên quan đến phương án 

tài chính của Dự án thành phần 1, thuộc Dự án đường cao tốc Bắc Giang -Lạng 

Sơn.  

- 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 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, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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