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GIẤY MỜI 
Kiểm tra xem xét đề nghị sửa chữa ĐT.234 (quốc lộ 1A cũ) đoạn qua địa 

phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

3679/VP-KTN ngày 09/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Về việc xem xét đề 
nghị của Sở Giao thông vận tải về việc sửa chữa đường tỉnh ĐT.234, 

Để có cơ sở báo cáo đề xuất với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 
trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo cơ quan tham dự kiểm tra, họp thống 
nhất nội dung đề nghị sửa chữa ĐT.234 (quốc lộ 1A cũ) đoạn qua địa phận xã 
Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn của Sở Giao thông Vận tải như sau: 

1. Thành phần: 
- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và Phòng chuyên môn; 
- Đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng tỉnh và Giao thông Vận tải; 
- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; UBND xã Hoàng Đồng; 
- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật. 
2. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 19/9/ 2019 (Thứ năm). 
3. Địa điểm: Kiểm tra thực địa tại Km1+600 - Km5+400 của ĐT.234 ( đầu 

tuyến); sau đó họp tại UBND xã Hoàng đồng 
4. Nội dung: Kiểm tra thực tế tại hiện trường, họp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan để thống nhất các nội dung, nguồn vốn đầu tư sửa chữa, ĐT.234 
(quốc lộ 1A cũ) đoạn qua địa phận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn theo đề 
nghị của Sở Giao thông Vận tải.  

5. Công tác chuẩn bị: 
- Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị báo cáo làm rõ thực trạng từng nội dung, 

quy mô; dự toán các hạng mục công việc cải tạo sửa chữa… 
- UBND xã Hoàng đồng chuẩn bị giúp phòng họp. 
- Các cơ quan nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức 

năng nhiệm vụ.   
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Cơ quan, đơn vị tham dự đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng (bố trí xe); 
- CBĐM (VVQ); 
- Lưu VT, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Hà Mạnh Cường 
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