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V/v chuẩn bị báo cáo trình kỳ họp 
thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 6 năm 2018 

 
 
 

 

 Kính gửi:  
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,  
  Giao thông vận tải; 
- Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi. 

 

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 293/HĐND-
VP ngày 08/6/2018 về việc bổ sung báo cáo vào nội dung kỳ họp thứ tám HĐND 
tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Liên danh Công ty TNHH 
Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC (đại 
diện là Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi) theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo 
tình hình triển khai thực hiện đến tháng 6/2018 của các dự án: Cầu Kỳ Cùng, 
Bệnh viện đa khoa (700 giường) và dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu 
kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Các báo cáo gửi về UBND tỉnh trước 
ngày 16/6/2018, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung. 

 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện 
nghiêm túc chế độ báo cáo; tổng hợp, trước ngày 21/6/2018 hoàn thành dự thảo 
báo cáo của UBND về tình hình triển khai 03 dự án nêu trên để báo cáo kỳ họp 
thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 theo yêu cầu. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 
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