
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 95 /TB-SKHĐT 

 
Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v không tiếp nhận hồ sơ, giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Bành, một số khu vực cửa khẩu, các khu chức 

năng trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

----------------------- 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

1386/VP-KT ngày 14/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phương án 

triển khai tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư 

thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan, đơn vị như sau:  

1. Kể từ ngày 01/5/2021, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư 

thực hiện trên các địa bàn: Các Khu vực cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu 

Nghị, Pò Nhùng, Chi Ma; Các Khu chức năng trong khu kinh tế gồm: Khu phi 

thuế  quan, Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, Khu trung chuyển hàng hóa, 

Khu chế xuất; Khu công nghiệp Đồng Bành thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Vì vậy, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ không tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

đầu tư thực hiện trên các địa bàn nêu trên. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có 

hoạt động đầu tư, cần thực hiện các thủ tục hành chính tại phạm vi địa bàn nêu 

trên liên hệ với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để 

được hướng dẫn, giải quyết theo quy định (Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có Thông báo số 27/TB-BQLKKTCK ngày 

28/4/2021). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân biết 

để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính ./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở,  

bộ phận một cửa; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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