
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 đồng ý lùi thời hạn trình 

văn bản quy phạm pháp luật  
 

                            

 

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

      

Xem xét Công văn số 720/BQLKKTCK-VP ngày 17/12/2019 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc xin lùi thời hạn trình ban hành 

Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Đồng ý cho Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn lùi thời hạn 

trình dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND về việc 

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 dự thảo Quyết định thay thế 

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp 

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

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố cho đến khi Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ban hành chính thức Thông 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. 

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: TP, TC, GTVT, XD; 

- Cục Hải quan,  Công an tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện biên giới; 

- 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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