
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:             /VP-KT 

V/v dự thảo báo cáo công tác triển 

khai Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng 

cường thực hiện và khai thác hiệu 

quả các hiệp định thương mại tự 

do đã có hiệu lực 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

ề 

 
Kính gửi: Sở Công Thương. 

 
 

Thực hiện Công văn số 34/BCĐLNKT-VP ngày 19/11/2020 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế về việc báo cáo công tác triển khai 

Chỉ thị số 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp 

định thương mại tự do đã có hiệu lực, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan dự thảo 

Báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Ban Chỉ đaọ liên ngành hôị nhâp̣ quốc 

tế về kinh tế tại Công văn trên; dư ̣thảo hoàn thành, gửi UBND tỉnh trước ngày 

04/12/2020. 

(Công văn số 34/BCĐLNKT-VP được gửi kèm theo qua ieOffice và trên 

Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 

quan thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NgV, KH&CN, 

NN&PTNT, TN&MT; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- Cục HQ, Cục Thuế;  

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- C, PVP 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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