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Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với 

Khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2020 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 44 /KH-BQLKKTCK ngày 24/8/2020 

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc tổ chức 

bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công 

nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) 

phối hợp với Vụ Quản lý các Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp 

bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế, khu công nghiệp tại 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Ban, Văn phòng, phòng chuyên môn, Lãnh đạo Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.  

- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông Vận tải; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thuế (mỗi đơn vị 02 người). 

- Đại diện UBND thành phố Lạng Sơn và UBND các huyện biên giới (Tràng 

Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập): Mỗi đơn vị 02 người. 

 ( Danh sách các đơn vị kèm theo) 

2. Nội dung 

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa 

khẩu, khu công nghiệp theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, cụ thể:  

+ Quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch xây dựng; quản lý đất 

đai; bảo vệ môi trường. 

+ Các cơ chế, chính sách tài chính, chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh 

tế cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

+ Công tác đền bù giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án. 



- Phổ biến quán triệt các Luật Quy hoạch; Luật Đầu tư; Luật Doanh 

nghiệp. 

3. Thời gian, Địa điểm  

Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ 00, ngày 25/11/2020 (thứ Tư). 

Địa điểm: Hội tầng 3, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị 

bồi dưỡng và đăng ký danh sách cán bộ tham dự theo mẫu kèm Giấy mời chậm 

nhất trong ngày 23/11/2020 (Địa chỉ liên hệ bà Thân Thị Thanh, chuyên viên 

Văn phòng, số điện thoại 02053.875.708; 0983995999)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- CPVP; PCM; TTQLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

            

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 



 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với 

khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2020 

 

 

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

TT Họ tên 
Phòng/Bộ phận 

công tác 
Chức vụ 

Điện thoại liên 

hệ 

1     

2     

3     

4     

 

(các cơ quan, đơn vị gửi danh sách qua đường công văn và địa chỉ mail: 

ttthanh-04@langson.gov.vn) 

    Nơi nhận:                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

   - Như kính gửi;                                                                (ký tên, đóng dấu) 
   -.......................; 

   - Lưu:..............; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHẬN GIẤY MỜI 

STT Tên cơ quan 

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Sở Công thương 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 

4 Sở Xây dựng 

5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

6 Sở Giao thông Vận tải 

7 Công an tỉnh 

8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

9 Cục Hải quan 

10 Cục Thuế 

11 UBND thành phố Lạng Sơn và 05 huyện Biên giới 
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