
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 

V/v cải tạo, mở rộng phòng làm 

việc của lực lượng Bưu điện 

tỉnh, Công an tỉnh tại Tòa nhà 

cửa khẩu Hữu Nghị  

 

                            

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

      

Xem xét Báo cáo số 319/BC-BQLKKTCK ngày 09/12/2019 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về xem xét đề nghị của Bưu điện tỉnh và 

Công an tỉnh về việc bố trí phòng làm việc tại tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu Hữu 

Nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý cho cải tạo, mở rộng phòng làm việc của Bưu cục cửa khẩu 

Hữu Nghị và ngăn đôi phòng làm việc của bộ phận phòng Cảnh sát Giao thông 

đang sử dụng tại tầng 4 Tòa nhà cửa khẩu hữu Nghị, để phục vụ công tác nghiệp 

vụ của Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh như đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn.   

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, xem xét 

chấp thuận phương án cải tạo của Bưu điện tỉnh trên cơ sở phải đảm bảo về quản 

lý chuyên ngành của các lực lượng theo quy định; đảm bảo về phòng cháy chữa 

cháy, thoát hiểm, an toàn về thiết bị cung cấp điện năng, đường truyền, vệ sinh 

môi trường; đảm bảo mỹ quan, không ảnh hưởng đến các lực lượng, đơn vị khác 

đang hoạt động tại Tòa nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

3. Giao Sở Tài chính xem xét về đơn giá và đề xuất việc thu tiền nộp cho 

Nhà nước hàng năm của Bưu điện tỉnh khi đi vào hoạt động. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, GTVT, XD; 

- Cục Hải quan,  Công an tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, NC; TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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