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Lạng Sơn, ngày  27 tháng  9 năm 2018 

    Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Sau khi xem xét Tờ trình số 67/TTr-BQLKKTCK ngày 17/9/2018 của 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về đề nghị xây dựng 
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, Công văn số 3288/STP-
XD&KTVBQPPL ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến đề 
nghị xây dựng 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, đồng chí 
Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 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, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục 
quy định; báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 10/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan liên 
quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở Tư pháp; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng: NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD). 
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