
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 181/GM-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
 

                   Kính gửi: 

- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, 

Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;  

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

 

Thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 29/9/2019 của UBND tỉnh 

thành lập Hội đồng thẩm định giá thiết bị cho các trạm thu phí Dự án đầu tư xây 

dựng tuyến cao tốc Bắc Giang- Lạng Sơn (Dự án thành phần 1) 

Để có kết quả thẩm định báo cáo theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; 

Sở Tài chính trân trọng kính mời:  

1. Thành phần:  

- Các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 1865/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn: Người đại diện theo pháp luật 

2. Nội dung: Xem xét rà soát và thống nhất nội dung thẩm định về danh 

mục, giá thiết bị cho các trạm thu phí Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc 

Giang- Lạng Sơn (Dự án thành phần 1).  

3. Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00 phút, ngày 29/10/2019 (Thứ ba); tại 

phòng họp tầng III, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Đây là dự án có tổng mức lớn, do vậy để đảm bảo chất lượng cuộc họp 

cũng như công tác thẩm định báo cáo UBND tỉnh, sở Tài chính đề nghị Thủ 

trưởng các cơ quan phân công đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách lĩnh vực dự 

họp và tham gia ý kiến.   

Kính mời các thành phần dự họp đến đúng thời gian và địa điểm trên./. 

   

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                               
- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở;   

- Lưu: VT, QLG&CS. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Đoàn Thu Hà 
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