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GIẤY MỜI 
Dự họp bàn giao Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

  

Thực hiện Văn bản số 585/TTg-CN ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ, Giấy mời số 716/GM-BGTVT ngày 24/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải về 
việc bàn giao Dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức hợp 
đồng BOT giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Lạng Sơn.  

UBND tỉnh trân trọng kính mời các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan 
đến dự buổi bàn giao như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, thành phố 
Lạng Sơn. 

- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng thông 
tin điện tử tỉnh (đưa tin). 

2. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30’ ngày 25/5/2018 tại phòng họp tầng 4, 
trụ sở UBND tỉnh. 

3. Phân công chuẩn bị: 

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ động làm việc với các cơ quan chuyên 
môn của Bộ Giao thông vận tải để rà soát hồ sơ, tài liệu, biên bản bàn giao và các 
nội dung liên quan đến dư án.  

- Các sở, ngành, cơ quan chủ động nghiên cứu chuẩn bị các ý kiến liên 
quan đến dự án để thảo luận, trao đổi. 

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

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

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