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GIẤY MỜI 

Họp xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND 

huyện Lộc Bình về đầu tư đường lên một số mốc biên giới 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Công văn của Văn phòng UBND 

tỉnh: Số 1873/VP-KT ngày 04/5/2022 về việc xem xét đề xuất của UBND huyện 

Lộc Bình về đầu tư xây dựng đường bê tông xi măng từ cột mốc 1223 lên cột 

mốc 1216 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; số 86/VP-KT ngày 26/5/2022 về việc 

xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc đầu tư xây 

dựng, nâng cấp đường tuần tra biên giới khu vực các mốc: 1156, 1210-1214, 

1216-1223; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ 

quan tham dự. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở; Phòng Quản lý Đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Ngoại vụ; 

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Ma (huyện Lộc Bình); 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc. 

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 07/6/2022 (Thứ ba), tại 

Đồn Biên phòng Chi Ma xuất phát đi khảo sát đường biên giới từ mốc 1223 lên 

mốc 1216 sau đó về họp tại trụ sở Đồn Biên phòng Chi Ma huyện Lộc Bình. 

3. Nội dung: Khảo sát, họp xem xét thực hiện đầu tư đường lên một số 

mốc biên giới theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND 

huyện Lộc Bình. 

4. Đề nghị 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND huyện Lộc Bình: Chuẩn 

bị báo cáo, các tài liệu liên quan. 

- Nhờ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Chi 

Ma bố trí phòng họp; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Cao Lộc báo cáo cụ 

thể hiện trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp đường tuần tra biên giới 

khu vực các mốc: 1156, 1210-1214 thuộc xã Thanh Lòa, Ba Sơn huyện Cao Lộc 

(kèm Báo cáo có ảnh hiện trạng kèm theo) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm 

nhất ngày 06/6/2022. 
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- Các cơ quan tham dự họp tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. 

- Các cơ quan ở tỉnh xuất phát lúc 7 giờ 00 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư,  

mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Vũ Thị Như Quỳnh, chuyên viên Phòng Quản 

lý Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư (số điện thoại: 0914 777 277); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian và địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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