
 

 

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 làm việc với Đoàn công tác của 

Bộ Tư lệnh Quân khu I về dự án 

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp 

treo Mẫu Sơn và dự án Đường cao 

tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh 

Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

  trường, Giao thông vận tải. 

 

Xem xét Công văn số 739/BCH-TM ngày 01/5/2021 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh về việc Đoàn công tác Quân khu 1 kiểm tra dự án Quần thể khu du lịch sinh 

thái, cáp treo Mẫu Sơn và dự án Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh 

(Cao Bằng), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm cơ quan đầu mối, chủ trì mời các 

thành phần sở, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan làm việc với Đoàn công 

tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp 

treo Mẫu Sơn và dự án Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao 

Bằng) theo đúng yêu cầu. 

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận 

tải và cơ quan liên quan có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cử đại diện đơn vị tham 

dự đúng thành phần, thời gian để buổi làm việc đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn; 

- Liên danh Cty xây dựng Hoàng Long và 

  Cty CP tư vấn xây dựng A2Z; 

- 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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