
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN  

  

Số:             /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày         tháng 01 năm 2020 

  

GIẤY MỜI 

Họp về việc đề xuất sửa đổi quy trình thu phí ban hành kèm theo Quyết 

định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh 

 

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Công văn số 5357/VP-

KT ngày 30/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi quy trình thu phí theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của 

UBND tỉnh; theo đó giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ 

trì, phối hợp với Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế, các 

cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy trình thu 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 ban hành kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-

UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong 

tháng 01/2021;  

Để đảm bảo thực hiện tốt việc tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, 

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

chức cuộc họp với các nội dung như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý (chủ trì); Phòng Quản lý Doanh nghiệp; Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính; 

- Đại diện lãnh đạo các Ngành: Cục Hải quan ; Bộ Chỉ huy BĐBP ; Cục 

Thuế tỉnh; 

- Đại diện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị (Giao Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu mời giúp). 

2. Nội dung:  

Đánh giá thực trạng việc áp dụng quy trình thu phí tại các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trên cơ sở những bất cập phát sinh, nghiên cứu, đề xuất 

sửa đổi quy trình thu 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 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh. 

3. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 27/01/2021 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị 
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Ban Quản lý trân trọng kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị tham dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, QLDN. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC 

(Ban hành kèm theo Giấy mời số ……./GM-BQLKKTCK ngày …/…/2021) 

 

STT Địa điểm Thời gian 

1 Cửa khẩu Tân Thanh Từ 8h00-11h00 ngày 12/01/2021 

2 Cửa khẩu Cốc Nam Từ 14h00-17h00 ngày 12/01/2021 

3 Cửa khẩu Hữu Nghị Từ 8h00-11h00 ngày 13/01/2021 

4 Cửa khẩu Chi Ma Từ 14h00-17h00 ngày 13/01/2021 
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