
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 
 

V/v đồng ý lắp đặt phòng làm 

việc cho các lực lượng làm 

việc tại tầng 4 Tòa nhà cửa 

khẩu Hữu Nghị 

 

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

 

Xem xét Báo cáo số 96/BC-BQLKKTCK ngày 14/4/2020 về việc bố trí, 

lắp đặt phòng làm việc cho các lực lượng làm việc tại tầng 4, tòa nhà Hữu Nghị, 

trên cơ sở kiểm tra thực tế ngày 20/7/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 

tịch phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn lắp đặt thêm 04 phòng làm việc tại tầng 4 

tòa nhà Hữu Nghị để phục vụ cho các lực lượng chức năng làm việc theo đề xuất 

của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; việc lắp đặt phải đảm bảo 

đồng bộ, hài hoà và mỹ quan khu vực làm việc, an toàn phòng chống cháy nổ, 

không ảnh hưởng đến hoạt động của các lực lượng chức năng tại Toà nhà.  

2. Đối với đề nghị lắp đặt các phòng làm việc tại tầng 3 tòa nhà để cho 

doanh nghiệp thuê: giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xác định rõ tổng 

khái toán kinh phí lắp đặt, dự kiến nguồn kinh phí lắp đặt, phương án cho 

thuê,… báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

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

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, CT, KH&ĐT, NgV; 

- Cục HQ, BCH BĐBP;  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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