
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì về việc thực hiện  

Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn Km18 - Km80 thuộc Chương trình  

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 

 

Thực hiện Công văn số 1302/VPCP-TH ngày 22/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc mời họp thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn Km18 - 

Km80 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh 

mời dự họp như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh. 

2. Thời gian: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 24/9/2022. 

3. Địa điểm: tại phòng họp tầng 5, nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ. 

4. Phân công chuẩn bị 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên 

quan đối với Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn Km18 - Km80 (phô tô 25 bộ tài 

liệu gửi các thành phần tại cuộc họp). 

(Công văn số 1302/VPCP-TH được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
                                                                                                                                                     

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: THNC, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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