
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 

Thị sát tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), 

đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn  
 

 

Theo đề nghị của UBND tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp tổ chức thị sát Dự án đầu tư tuyến cao tốc 

Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa phận tỉnh 

Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng; 

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. 

2. Thời gian, địa điểm: từ 13 giờ 30 phút, ngày 17/3/2023 (thứ Sáu), Đoàn 

tập trung xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: thị sát để xem xét, thống nhất giải quyết vướng mắc tại một số 

đoạn tuyến cục bộ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc tuyến cao tốc Đồng 

Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa phận tỉnh Lạng Sơn.  

4. Phân công chuẩn bị  

a) Giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn làm đầu mối, phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và các cơ quan 

liên quan của 02 tỉnh trong việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chương trình và các nội dung 

cần thiết khác phục vụ cho cuộc thị sát tuyến. 

b) Các sở, ngành, cơ quan chuẩn bị nội dung liên quan đến dự án theo chức 

năng, nhiệm vụ; phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ nêu trên. 

5. Bố trí phương tiện: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe chuyên trách (Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh tháp tùng). 

- Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, phóng viên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

(đi chung xe của Sở Giao thông vận tải). 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (đi chung xe của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Phóng viên Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, phóng viên Báo Lạng Sơn (đi chung xe của Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh).  

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

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Cao Bằng (phối hợp); 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo LS, Cổng TTĐT tỉnh  

  (cử phóng viên đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  HC-QT, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(VAT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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