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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 07 tháng 12 năm 2018

GIẤY MỜI
Kiểm tra công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu
Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) và công trình: Khắc
phục nút giao đầu cầu phía Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng
Thực hiện chương trình công tác, lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra
tình hình thực hiện công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu
Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) và công trình: Khắc phục
nút giao đầu cầu phía Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng, cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Ban Quản lý khu kinh tế
cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh.
- Chủ tịch UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc;
- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Chủ đầu tư mời);
- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin).
2. Thời gian, địa điểm:
- Ngày 10/12/2018 (thứ Hai): Từ 14h00’ tập trung tại nút giao đầu cầu phía
Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng. Sau khi kiểm tra công trình: Khắc phục nút
giao đầu cầu phía Bắc cầu vượt ga đường sắt Đồng Đăng, Đoàn tiếp tục kiểm tra
công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với
Khu kiểm soát Khả Phong.
3. Công tác chuẩn bị:
- Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tình hình thực hiện dự án.
- UBND huyện Văn Lãng, Cao Lộc báo cáo công tác giải phóng mặt bằng.
- Các nhà thầu tham gia dự án báo cáo tình hình thực hiện dự án.
- Các cơ quan liên quan báo cáo thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng,
quyền hạn được giao.
4. Bố trí phương tiện:
- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng;

- Các Sở, ban, ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường
(xe Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn, biên tập viên Cổng thông tin điện tử tỉnh, phóng viên Báo, Đài (xe của Ban).
- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc.
Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- CPVP UBND tỉnh,
các Phòng: TH, KTN. KTTH, NC, HC-QT;
- Lưu: VT, VAT.
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