
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:            /BQLKKTCK-VP Lạng Sơn, ngày        tháng  5  năm 2022 

V/v góp ý dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh thực trạng về đơn vị sự 

nghiệp công lập trong Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Công thương; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 2240/VP-

KT ngày 24/5/2022 về việc rà soát, tổng hợp thực trạng về đơn vị sự nghiệp công 

lập trong Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, UBND tỉnh giao 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan thực hiện rà soát, tổng hợp thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong 

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo 

yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh trước ngày 30/5/2022.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng đã hoàn thiện dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. Để đảm bảo chất lượng báo cáo gửi 

UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đề nghị các 

đơn vị có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với: 

- Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về thực trạng đơn vị sự nghiệp công lập 

trong Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

- Dự thảo Văn bản Ban Quản lý về việc hoàn thiện dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh về thực trạng về đơn vị sự nghiệp công lập trong Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

(Có các dự thảo báo cáo gửi kèm trên hệ thống VNPT-iOffice) 

Văn bản góp ý của các cơ quan gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn trước ngày 29/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện theo yêu 

cầu. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn rất mong nhận 

được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

Lê Văn Thắng 
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