
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 
V/v giao nghiên cứu, dự thảo văn 

bản của Thành viên Hội đồng thẩm 

định tham gia ý kiến đối với dự 

thảo Báo cáo kết quả thẩm định 

điều chỉnh Báo cáo NCTKT dự án 

đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 

Đông Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

  

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải. 

 

Thực hiện Công văn số 4058/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17/6/2022 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh 

Báo cáo NCTKT dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) 

- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức đối tác công tư, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  có ý kiến như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 

cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của Thành viên Hội đồng thẩm định 

tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo 

NCTKT dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà 

Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức đối tác công tư theo yêu cầu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại Công văn trên. Thời hạn hoàn thành trước ngày 23/6/2022. 

(Công văn số 4058/BKHĐT-GSTĐĐT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 

 


		2022-06-20T08:40:06+0700


		2022-06-20T09:33:58+0700


		2022-06-20T09:33:58+0700


		2022-06-20T09:33:58+0700




