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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn giao Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phối hợp nghiên cứu báo cáo đề 

xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 

09/12/2016 của HĐND tỉnh;  

Để có cơ sở báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng kính mời các cơ quan tham dự cuộc họp với nội 

dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Ban Quản lý: Lãnh đạo Ban; Văn phòng; các phòng Quản lý doanh 

nghiệp, Kế hoạch tổng hợp; các Trung tâm Quản lý cửa khẩu. 

- Lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh. 

2. Nội dung: Xem xét, thống nhất báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ 

quan tổ chức thu, tỷ lệ phầm trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ 

tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 3/5/2019 (thứ Sáu). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (số 07 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn). 

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

mời các cơ quan, đơn vị tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;  

- Lưu: VT, QLDN. 

TRƯỞNG BAN 
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