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GIẤY MỜI    

Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định thay thế 

 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh 

 

Kính gửi:    Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết định số 129 /QĐ-BQLKKTCK        

ngày 30/9/2021 của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 

4030/VP-KT ngày 22/9/2021, đồng ý giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy 

chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, các 

cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (dự thảo Quyết định) thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 

13/4/2017 của UBND tỉnh. Để hoàn thiện dự thảo Quyết định lấy ý kiến các cơ quan 

liên quan và trình UBND tỉnh theo đúng trình tự quy định, Ban Quản lý trân trọng 

kính mời các đồng chí thành viên của Tổ soạn thảo theo Quyết định số 129/QĐ-

BQLKKTCK ngày 30/9/2021 của Ban Quản lý tới tham dự cuộc họp. 

 1. Nội dung: Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế 

phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, các cửa 

khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn thay thế Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, thứ ba ngày 05/10/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn, địa chỉ số 19, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Để buổi làm việc đạt kết quả cao, Ban Quản lý đề nghị các thành viên Tổ 

soạn thảo nghiên cứu nội dung và chuẩn bị ý kiến góp ý tham gia đối với dự thảo. 

(Gửi kèm các dự thảo và tài liệu liên quan). 

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

 

Nơi nhận:                                                                                       

 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Ban; 

 - Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

             

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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