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        HUYỆN CAO LỘC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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GIẤY MỜI  

Thực hiện Công văn số 405/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 24/02/2020 của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị hồ sơ để bàn giao quản lý, 

vận hành khai thác, bảo trì hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu trên QL.1 đoạn 

Km1+800-Km106+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – 

Lạng Sơn. UBND huyện Cao Lộc mời các thành phần như sau:  

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Điện lực thành phố Lạng Sơn. 

2.  Nội dung: Xem xét, thống nhất phương án bàn giao các hồ sơ tài liệu 

liên quan để phục vụ quản lý, bảo trì, vận hành khai thác, bảo trì hệ thống đèn 

chiếu sáng, đèn tín hiệu trên QL.1 đoạn Km1+800-Km106+500 thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn cho Công ty cổ phần BOT Bắc 

Giang - Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 08h30’ ngày 28/02/2020 (Thứ sáu). 

4. Địa điểm: Bàn giao các hồ sơ tài liệu liên quan tại phòng họp H1 (tầng 1), 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. Sau khi bàn giao xong tiến hành đi bàn giao tại 

hiện trường trên tuyến QL.1. 

5. Chuẩn bị nội dung: Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chuẩn bị các 

hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo lãnh đạo UBND huyện nội dung làm việc trước 

ngày 27/02/2020. 

(Gửi kèm công văn số 405/SGTVT-KCHT&ATGT ngày 24/02/2020 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống VNPT-iOffice). 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                                    
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