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Số:           /TB-HĐND -KTNS                               Lạng Sơn, ngày  02 tháng 11 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian khảo sát thực địa dự án đầu tư xây dựng  

Mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào  

xã Y Tịch huyện Chi Lăng 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

605/TB-HĐND ngày 29/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến nội 

dung kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 –2021. 

Ngày 30/10/2020 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã ban hành Thông 

báo số 612/TB-HĐND- KTNS về chương trình khảo sát thực địa dự án đầu tư 

xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã 

Y Tịch huyện Chi Lăng, theo đó Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách  

HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực địa dự án từ 8 giờ 00’ ngày 05 tháng 11 

năm 2020. 

Tuy nhiên, do lịch công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có 

thay đổi. Sau khi thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quyết định 

điều chỉnh thời gian khảo sát thực địa dự án nêu trên từ 8 giờ 00’ ngày 05 tháng 

11 năm 2020 sang 8 giờ 00’ ngày 06 tháng 11 năm 2020 (thứ sáu )các nội 

dung khác tại Thông báo số 612/TB-HĐND- KTNS ngày 30/10/2020 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh không thay đổi.  

Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh bảo đảm các điều kiện, phương tiện phục 

vụ Đoàn khảo sát. Các thành phần, đại biểu tham gia Đoàn khảo sát tập trung tại 

trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh để xuất phát lúc 6 giờ 45 phút, ngày 06/11/2020.    

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trân trọng thông báo đến các thành 

phần tham gia Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các cơ 

quan liên quan biết để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (B/c); 

- TB, PTB, các ủy viên Ban KTNS HĐND 

tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- TT HĐND, UBND huyện Chi Lăng; 

- Văn phòng HĐND tỉnh  

- Phòng TH (03b), HC-TC-QT, KT; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN 

SÁCH TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Triệu Quang Huy 
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