
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT 
V/v chuẩn bị nội dung và tham dự 

thị sát, làm việc với Đoàn công 

tác của Bộ Giao thông vận tải về 

cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn 

Km18 - Km80 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

          Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình. 
 

Thực hiện Giấy mời số 108/GM-BGTVT ngày 02/02/2023 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc mời thị sát Quốc lộ 4B và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng 

Sơn về cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu phục 

vụ thị sát và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải về cải tạo 

nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80. 

2. Mời đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình 

tham dự thị sát và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải.  

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 03/02/2023 Đoàn tập trung tại Km18, Quốc 

lộ 4B để đi thị sát tuyến. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp để Đoàn làm việc sau 

khi thị sát hiện trường (Phòng họp trực tuyến tầng 3 - Trụ sở UBND tỉnh). 

(Giấy mời số 108/GM-BGTVT được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice) 

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

bản này thay cho Giấy mời./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, Phòng TH, HC-QT,  

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(VAT).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 
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