
 
GIẤY MỜI  

Dự buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về dự án tuyến cao tốc Bắc 
Giang – Lạng Sơn 

  

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số  171/UBND-KTN về 
việc đăng ký làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về dự án tuyến cao tốc Bắc 
Giang – Lạng Sơn, UBND tỉnh mời đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan 
cùng tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần:  

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

- Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng; 

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

 2. Nội dung: Trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác triển khai 
thực hiện dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn; thảo luận biện pháp đẩy 
nhanh tiến độ giải quyết các nội dung còn tồn tại vướng mắc, đặc biệt trong 
công tác giải phóng mặt bằng dự án. 

3. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 01/3/2019 (thứ Sáu) 
tại trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. 

4. Công tác chuẩn bị:  

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 
với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn và các cơ quan liên quan 
chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan đến nội dung làm việc, gửi về Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn trong ngày 27/02/2019.  

 Trân trọng kính mời các thành phần dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./.  

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

 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 Phùng Quang Hội 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  62  /GM-UBND Lạng Sơn,  ngày  25  tháng 02 năm 2019 
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