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GIẤY MỜI    

Họp lấy ý kiến đối với việc trình ban hành  

Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở  ư pháp; 

- Sở  ội vụ. 

 

 hực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch      tỉnh tại  hông báo số 

583/TB-UBND ngày 04/10/2019 kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 

theo đó  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- ạng Sơn ( an Quản lý) 

được giao xây dựng: Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-

     về chức năng, nhiệm vụ của  an Quản lý Khu K CK Đồng Đăng -  ạng 

Sơn và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 

13/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu 

kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp giữa  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng- ạng Sơn với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và 

thành phố  ạng Sơn (Quyết định QPP  của      tỉnh).  an Quản lý đã thực 

hiện các bước của quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

và trình      tỉnh tại  ờ trình số 87/  r- Q KK CK ngày 10/12/2019 và  ờ 

trình số 88/TTr-BQLKKTKC ngày 10/12/2019. 

 uy nhiên ngày 13/12/2019  an Quản lý nhận được công văn số 

9117/ K Đ -Q KK  ngày 06/12/2019 của  ộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

góp ý  ự thảo  hông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của  an Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

Để việc ban hành Quyết định QPP  của      tỉnh phù hợp với quy định 

hiện hành và  ự thảo  hông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của  an Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế của  ộ 

Kế hoạch và Đầu tư sau khi ban hành,  an Quản lý tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần:  

-  ãnh đạo  an Quản lý; Văn phòng, các phòng chuyên môn; 

- Đại diện  ãnh đạo Văn phòng      tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

 ư Pháp, Sở  ội vụ.   

 2. Nội dung: Xin ý kiến đối với việc trình ban hành Quyết định quy phạm 



pháp luật của UBND tỉnh. 

3. Thời gian, địa điểm: 

-  hời gian:  ừ 14 giờ 00 phút, thứ hai ngày 16/12/2019. 

-  ại  ội trường tầng 3,  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

 ạng Sơn, địa chỉ số 19, đường  ý  hái  ổ, phường Đông Kinh, thành phố 

 ạng Sơn. 

  an Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- ạng Sơn trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:                                                                                       

 -  hư trên; 

 -  ãnh đạo  an; 

 - Các Phòng CM; 

 -  ưu: V , VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

             

Phan Hồng Tiến 
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