
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 211 /TB-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường 

Trung Thành - Tân Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng 

Định và xem xét đề nghị của UBND huyện Tràng Định về xây dựng một số 

tuyến đường giao thông tại xã Tân Minh, Trung Thành, huyện Tràng Định 

 

   

   Kính gửi: 

- Các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;  

- Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Tràng Định. 

    

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Giấy mời số 62/GM-SKHĐT ngày 

10/8/2021 về việc Kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường Trung Thành - Tân 

Minh - Đấu nối đường tuần tra biên giới huyện Tràng Định và xem xét đề nghị 

của UBND huyện Tràng Định về xây dựng một số tuyến đường giao thông tại xã 

Tân Minh, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, trong đó thời gian kiểm tra buổi 

sáng bắt đầu 8h30' ngày 12/8/2021 (Thứ Năm);  

Do có chương trình công tác đột xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng 

thông báo điều chỉnh lịch kiểm tra dự án nêu trên chuyển sang buổi chiều bắt 

đầu từ 14h30' ngày 12/8/2021 (Thứ Năm). Các nội dung khác thực hiện theo 

Giấy mời số 62/GM-SKHĐT ngày 10/8/2021. 

 Đề nghị các thành viên tập trung tại Sở Kế hoạch và Đầu tư xuất phát 

13h00'.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, đơn vị 

và thành phần tham gia dự buổi làm việc được biết, phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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