
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 01 năm 2020 

V/v nghiên cứu, xây dựng dự thảo 

Văn bản của UBND tỉnh làm rõ 

các nội dung yêu cầu của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư liên quan đến dự 

án đường cao tốc đoạn Hữu Nghị 

- Chi Lăng 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 36/BKHĐT-KTĐPLT ngày 03/01/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc nguồn vốn NSTW hỗ trợ thực hiện đầu tư tuyến cao tốc 

đoạn Chi Lăng - Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tic̣h 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công ty Cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn nghiên cứu kỹ các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tại Công văn trên, xây dựng dự thảo Văn bản của UBND tỉnh làm rõ các nội dung 

theo yêu cầu để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn báo cáo trong tháng 

02/2020. 

(Công văn số 36/BKHĐT-KTĐPLT được gửi kèm qua iOffice). 

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

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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