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

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:         /GM-BQLKKTCK             Lạng Sơn,  ngày      tháng 4 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1941/QĐ-UBND  

ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh  

 

Thực hiện Công văn số 1552/ VP-THNC ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh 
về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế các Quyết định cá biệt của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, rà soát, tham mưu trình UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quyết định bảo đảm 
theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. Hoàn thành trước ngày 10/5/2022. 

Để đảm bảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1941/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp 

với tình hình thực tế tại cửa khẩu, Ban Quản lý phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức cuộc họp với thành phần, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Ban Quản lý (Chủ trì); phòng Quản lý doanh nghiệp;  

- Đại diện lãnh đạo và  phòng chuyên môn Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Đại diện Lãnh đạo Viễn thông Lạng Sơn và cán bộ kỹ thuật Viễn thông 
Lạng Sơn. 

2. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26/4/2022 (thứ Ba).  

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-

Lạng Sơn. (Số 19, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) . 

4. Nội dung: Xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1941/QĐ-UBND 

ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định, quy trình sử dụng Nền 

tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. 

Ban Quản lý trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Văn phòng, PCM; 
- Lưu: VT, DN.  

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
Hoàng Khánh Duy 
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