
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 1871  /VP-KTN Lạng Sơn, ngày  25 tháng 5 năm 2018 

V/v xem xét đề nghị của Công ty cổ 
phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn tại 

Công văn số 246/CV-BOTBGLS 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 246/CV-BOTBGLS ngày 24/5/2018 
của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về việc công tác tuyên 
truyền đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động của 
trạm thu giá BOT, Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, 
đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối 
hợp với Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn (Nhà đầu tư) để thực 
hiện công tác tuyên truyền đến người dân hiểu rõ các thông tin của Dự án đầu 
tư xây dựng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn 
Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 
- Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT 
và các văn bản pháp luật liên quan, phản ánh trung thực, khách quan các thông 
tin liên quan đến chủ trương đầu tư dự án theo hình thức BOT.  

(Công văn số 246/CV-BOTBGLS được gửi kèm qua eOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải và các cơ 
quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Đài Phát thanh - Truyền hình;  
- Báo Lạng Sơn; 
- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;  
- CPVP UBND tỉnh, 
 các Phòng: NC, TH, KGVX, KTN; 
- Lưu: VT, VAT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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