
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2019 

V/v xem xét đề nghị của Tổng công 

ty Đầu tư phát triển đường cao tốc 

Việt Nam 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

 

Xem xét Công văn số 2713/VEC-TCKT ngày 18/12/2019 của Tổng công ty 

Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hoàn trả kinh 

phí chuẩn bị dự án đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) 

thực hiện bằng nguồn vốn ADB và vốn NSNN, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Liên quan đến nội dung xem xét, hoàn trả chi phí chuẩn bị đầu tư đối với 

đoạn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường 

cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Văn bản số 

1307/UBND-KTN ngày 11/12/2019 gửi Bộ Giao thông vận tải. 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, xem xét và trực tiếp 

gửi văn bản phúc đáp đề nghị của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc 

Việt Nam tại Công văn trên. 

(Công văn số 2160/VEC-TCKT được gửi kèm theo qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; 

- Tổng công ty ĐTPT đường cao tốc Việt Nam; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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