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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

km3+700-Km18) và dự án Đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa,  

huyện Đình Lập 

 

  Thực hiện chương trình công tác tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đi kiểm 

tra tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18) 

và dự án Đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập; 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Chủ đầu tư mời); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (cử phóng viên đưa tin). 

2. Thời gian, lịch trình kiểm tra 

- 6 giờ 30 phút ngày 11/5/2022 (thứ Tư), Đoàn kiểm tra tập trung xuất phát tại 

trụ sở UBND tỉnh đi kiểm tra dự án Đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện 

Đình Lập, sau đó di chuyển về kiểm tra dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn 

Km3+700 - Km18). 

- Sau khi kiểm tra hiện trường, Đoàn làm việc tại trụ sở UBND xã Gia Cát, 

huyện Cao Lộc. 

3. Phân công chuẩn bị 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình 

thực hiện các dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B và dự án Đường Khau Bân - Còn 

Quan - Nà Lừa, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị. 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập báo cáo về công tác giải 

phóng mặt bằng. Giao UBND huyện Cao Lộc chỉ đạo UBND xã Gia Cát bố trí 

phòng họp.  

- Các sở, ngành dự kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội 

dung trao đổi tại buổi làm việc. 
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4. Bố trí phương tiện 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng; 

- Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, biên tập viên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh, (xe Sở Giao thông vận tải);  

- Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường (đi xe Sở Tài nguyên và Môi 

trường);  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình, phóng 

viên Báo Lạng Sơn (đi xe của Sở Kế hoạch và Đầu tư).  

- Các thành phần khác chủ động phương tiện đảm bảo lịch trình làm việc. 

Kính mời các đại biểu tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần mời; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: THNC, HC-QT, TT -THCB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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