
 

 

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 tổ chức Đoàn công tác học tập 

kinh nghiệm công tác quản lý khu 

kinh tế, khu công nghiệp và xúc tiến 

đầu tư tại các tỉnh, thành phía Nam 
 

 

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

 

Xem xét Tờ trình số 28/TTr-BQLKKTCK ngày 23/7/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc tổ chức Đoàn công tác học tập 

kinh nghiệm công tác quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư 

tại các tỉnh, thành phía Nam, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 842/UBND-KT 

về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài 

chính - ngân sách những tháng cuối năm 2020, trong đó chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường 

xuyên, cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước 

còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc 

biệt là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. 

 Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện 

nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trên; nghiên cứu, tổ chức đoàn 

công tác khi thật sự cần thiết và thành phần đoàn hợp lý, đúng chức năng, nhiệm 

vụ được giao, lưu ý lựa chọn địa phương học tập kinh nghiệm có tính tương 

đồng với tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét. 

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

Đăng - Lạng Sơn thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, CT, KH&ĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Dương Văn Chiều  
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