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GIẤY MỜI 

Họp xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần  

BOT Bắc Giang – Lạng Sơn 

  

 Ngày  15/9/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 

908/2022/CV-BOT BGLS ngày 09/9/2022 của Công ty cổ phần BOT Bắc Giang 

- Lạng Sơn về việc trồng rừng thay thế tại dự án thành phần 1 tuyến cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn. 

 Để có thể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tổ chức họp xem xét, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ trì); 

 - Đại diện phòng Kế hoạch – Tài chính; 

 - Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và KLV; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng và phòng chuyên môn; 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng và phòng chuyên môn; 

 - Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 

 2. Nội dung: Xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty Cổ phần 

BOT Bắc Giang – Lạng Sơn 

 3. Thời gian và địa điểm:  

 - Thời gian: 08h00 ngày 19 tháng 10 năm 2022. 

 - Địa điểm: Hội trường phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Đề nghị: 

- UBND các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng: Cung cấp các tài liệu có liên 

quan đến công tác đền bù, kiểm đếm giải phóng mặt bằng của dự án; xác định rõ 

hiện trạng diện tích đất có rừng trong quy hoạch 3 loại rừng (về vị trí, loại 

rừng,…) và những tài liệu có liên quan khác. 
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- Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn: Cung cấp phạm vi ranh 

giới triển khai thực hiện Dự án, hồ sơ thiết kế thi công, hợp đồng BOT và những 

tài liệu có liên quan khác đến Dự án.  

 Tài liệu gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) trong 

ngày 14/10/2022 (bản mềm gửi qua email: sudungvaphattrienrung@gmail.com) 

để tổng hợp. 

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đầy đủ và đúng giờ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

                   Vũ Văn Thịnh 
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