
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4604  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2019 
V/v phối hợp thực hiện công tác đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

tại buổi Lễ khởi công Dự án Khu 
trung chuyển hàng hoá  

 

 

Kính gửi:  
- Công an tỉnh; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 42/LST-TCHC ngày 05/11/2019 của Công ty cổ phần 
Khu trung chuyển Lạng Sơn về việc giúp đỡ tổ chức Lễ khởi công dự án Khu 
trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp với UBND huyện Cao Lộc, 
Thanh tra giao thông và Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn để hỗ trợ công 
tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực tổ chức Lễ khởi công dự án 
Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
vào ngày 12/11/2019 (địa điểm tại Km6+500, QL1A, xã Thụy Hùng, huyện Cao 
Lộc). 

2. UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo Công an huyện, các phòng, ban chức năng 
của huyện, UBND các xã trong vùng dự án phối hợp với Công ty cổ phần Khu trung 
chuyển Lạng Sơn (Chủ đầu tư) trong công tác tổ chức Lễ khởi công dự án, đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công an tỉnh, UBND huyện Cao Lộc 
và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- CPVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 

 


		2019-11-07T10:29:01+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân


		2019-11-07T10:29:18+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




