
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 
Số: 2397 /VP-KTN 

V/v sử dụng phương án thiết kế để 
hội đàm đấu nối đường bộ qua 
Mốc 1140 - 1141 khu vực cửa 

khẩu Pò Nhùng  

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

 
Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

  
                                     Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc. 

 

Xem xét Văn bản số 634/BQLDA ngày 07/6/2019 của Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh về việc sử dụng phương án thiết kế đấu nối đường bộ đoạn 
qua mốc 1140-1141 khu vực cửa khẩu Pò Nhùng, huyện Cao Lộc để hội đàm với 
thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý về chủ trương sử dụng phương án thiết kế dự kiến đấu nối đường bộ 
qua Mốc 1140 - 1141 khu vực cửa khẩu Pò Nhùng để làm cơ sở hội đàm với thị 
Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh tại Văn bản trên.  

UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh 
giao tại Công văn số 819/UBND-KTN ngày 30/8/2018 trong việc tổ chức hội đàm 
với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh, UBND huyện Cao Lộc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TN&MT, GTVT, XD; 
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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