
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 484 /BQLKKTCK-VP Lạng Sơn,  ngày  24 tháng 10  năm 2018 

V/v xin ý kiến tham gia góp ý về dự 

thảo Quyết định ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ của Ban Quản lý 

 

                                  

Kính gửi:......................................................................................... 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3844/VP-NC ngày 27/9/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn; Trên cơ sở Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 

định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (thay thế Quyết số 22/2016/QĐ-

UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh). 

Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định trình UBND tỉnh xem xét, ban 

hành văn bản, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân 

trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia, góp ý bằng văn bản đối với dự thảo 

Tờ trình, Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (gửi kèm 

theo công văn này). 

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn trước ngày 02/11/2018 để tổng hợp hoàn thiện, báo cáo 

UBND tỉnh.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Phan Hồng Tiến 
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