
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: 136 /BQLKKTCK-QLDN     Lạng Sơn,  ngày  11 tháng 4 năm 2018 
V/v xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo 

Báo cáo về việc đề xuất cơ chế “bán quyền 

sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp 

trong  Khu KTCK” 

 

 

             Kính gửi: 

  

 

- Các Sở: Công Thương, Xây Dựng, Tài Chính, Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi Trường; 

- Cục Hải quan, Cục Thuế, KBNN tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4500/VP-KTTH của Văn phòng UBND tỉnh 

ngày 29/12/2017. Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn (Ban Quản lý) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, 

đề xuất thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hạn chế việc miễn 

thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu, 

nghiên cứu cơ chế “bán quyền sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trong 

Khu kinh tế cửa khẩu”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3 năm 2018. 

Để thống nhất nội dung trước khi báo cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý trân 

trọng đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến để hoàn thiện dự thảo Báo cáo.  

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

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Ban Quản lý trước ngày 18/4/2018 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn mong nhận được 

sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, Ngành./. 

 

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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