
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 112  /BQLKKTCK-QLDN        Lạng Sơn,  ngày  22 tháng 3 năm 2018 

V/v xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo 

Báo cáo rà soát, đánh giá trình độ, năng 

lực cán bộ; đề xuất giao Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

thực hiện thu phí theo Quyết định số 

53/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

 

 

             Kính gửi: 

  

 

- Các Sở: Tài Chính, Nội vụ; 

- Các ngành: Cục Hải quan, Cục Thuế, KBNN tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Thực hiện Thông báo số 478/TB-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp xử lý các vướng mắc ứng dụng phần mềm quản lý phương tiện 

xuất nhập cảnh, hàng hoá xuất nhâp khẩu. Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  i   tra, r  soát, đánh giá trình độ, năng lực 

cán bộ, công chức của cơ quan, đề xuất giao thực hiện thu Phí sử dụng công 

trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa 

khẩu theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh 

nếu đáp ứng được yêu cầu. Ban Quản lý trân trọng đề nghị quý cơ quan tham gia 

ý kiến đ  hoàn thiện dự thảo Báo cáo.  

(Dự thảo Báo cáo được gửi kèm theo công văn này) 

Ý kiến tha  gia đề nghị gửi về Ban Quản lý trước ngày 28/03/2018 đ  

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn trân trọng đề nghị quý cơ 

có ý kiến tham gia ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c) 

- Lãnh đạo BQL; 

- VP, các phòng chuyên môn; 

- Các TT QLCK; 

- Lưu: VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt hải 
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