
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /VP-KT 

V/v tổ chức Lễ khởi công dự án  

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 - Km18) 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

 

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

 

Xem xét Công văn số 370/BQLDA-VP ngày 07/4/2021 của Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tổ chức Lễ khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18) và hồ sơ kèm theo, đồng chí Hồ Tiến 

Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý chủ trương tổ chức Lễ khởi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 

4B (đoạn Km3+700 - Km18) với thời gian, địa điểm, nội dung như đề xuất của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Về thành phần mời dự, Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, lựa 

chọn theo hướng chỉ mời các cơ quan, đơn vị thực sự cần thiết, liên quan trực tiếp 

đến dự án; tiết giảm các chi phí để bảo đảm tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm theo 

đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 

31/12/2021 về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với các cơ 

quan liên quan tiếp tục chuẩn bị chu đáo các nội dung bảo đảm buổi lễ được tổ 

chức trang trọng, thiết thực, tạo khí thế ra quân sôi nổi, tích cực thi công, hoàn 

thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. 

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

tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, NNPTNT; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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