
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

Số:       /VP-THNC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v xây dựng dự thảo Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức; dự thảo Quy chế phối hợp quản lý 

nhà nước giữa Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố 

 

    Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

Sau khi xem xét Tờ trình số 10/TTr-BQLKKTCK ngày 10/3/2021 của 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Công văn số 897/STP-

XD&KTrVBQPPL ngày 16/3/2021 của Sở Tư pháp về việc tham gia ý kiến đề 

nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và 

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với đề xuất xây dựng văn bản của UBND tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định trên 

theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; trình UBND tỉnh xem xét tại kỳ họp tháng 5/2021. 

2. Chưa xem xét đề xuất ban hành Quyết định sửa đổi, thay thế Quyết định 

ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

công tác phối hợp trong thời gian qua (Báo cáo cần chỉ rõ tính hiệu quả công 

tác phối hợp; khó khăn vướng mắc trong thực tiễn phối hợp, bất cập của quy 

định pháp luật, sự cần thiết phải ban hành văn bản để sửa đổi, thay thế … ), trên 

cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh xem xét việc ban hành Văn bản thay thế, bổ sung 

cho phù hợp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 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: Tư pháp, Nội vụ; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KT, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(HXĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                   

Phạm Hùng Trường     
 


		2021-03-19T15:57:44+0700


		2021-03-19T16:14:46+0700


		2021-03-19T16:14:46+0700


		2021-03-19T16:14:46+0700




