
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:         /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

GIẤY MỜI  

Họp xem xét, quyết định việc thu phí hoàn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1)  
 

Để triển khai tổ chức thu phí hoàn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Dự án thành phần 1), UBND tỉnh Lạng Sơn kính 

mời các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 

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

2. Nội dung  

Xem xét phương án giá vé dic̣h vu ̣sử duṇg đường bô ̣ , các điều kiện để thu 

phí hoàn vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

(Dự án thành phần 1). 

3. Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ ngày 11/02/2020 (thứ Ba) tại phòng họp 

trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Tài chính chuẩn bi ̣ báo cáo phương án giá vé dic̣h vu ̣sử duṇg đường bô ̣

của Dự án thành phần1, thuôc̣ dư ̣án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn.    

- Sở Giao thông vận tải chuẩn bị báo kết quả kiểm tra kiểm tra điều kiện thu 

phí sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc đoạn Km45+100 - Km109+660 thuộc Dự án 

đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. 

- Các cơ quan chủ động nghiên cứu chuẩn bị các ý kiến liên quan đến nội dung họp. 

(Các cơ quan được giao chuẩn bi ̣báo cáo chủ động in tài liệu để phục vụ họp). 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các phòng: TH, KTTH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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