
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BQLKKTCK-VP Lạng Sơn,  ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v góp ý và đăng tải dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ của 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND thành phố; UBND các huyện: Cao Lộc, 

Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn 

Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng. 

 

Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định 

về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế; Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban 

hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới 

đất liền; Thông tư số 12/2020/TT-BKHĐT ngày 28/12/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Công văn số 972/VP-THNC ngày 

19/3/202 của Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức; dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn với sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, trong đó "Nhất trí với đề xuất xây dựng văn bản của 

UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Ban  

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

Đăng-Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo 

Quyết định trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; trình UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 5/2021". Ban 

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

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý. 
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Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định trình UBND tỉnh, Ban Quản lý 

trân trọng đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia 

góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn và gửi về Ban Quản lý (địa chỉ số 19 đường Lý Thái Tổ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn, điện thoại 0253 875708, Fax 0253 719809) trước ngày 

03/4/2021 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy 

định.  

2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

nội dung dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

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

(Gửi các dự thảo: Tờ Trình, Quyết định và tài liệu kèm theo) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng CM, TTQLCK; 

- Lưu: VT, VP. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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DANH SÁCH GỬI CÁC SỞ, BAN NGÀNH, CƠ QUAN  

LIÊN QUAN XIN Ý KIẾN 

 

1. Văn phòng UBND tỉnh; 

2. Sở Tư pháp; 

3. Sở Nội vụ; 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

5. Sở Tài chính; 

6. Sở Công Thương; 

7. Sở Xây dựng; 

8. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

9. Sở Giao thông vận tải; 

10. Sở Ngoại vụ; 

11.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

12.  Sở Khoa học và Công nghệ; 

13.  Công an tỉnh; 

14.  BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; 

15.  Cục Hải quan tỉnh; 

16.  Cục Thuế tỉnh; 

17.  UBND thành phố; UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng 

Định, Lộc Bình, Đình Lập, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng. 
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