
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /TB-BQLKKTCK Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. 

Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng dịch vụ bưu chính 

công ích để thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông xin thông báo: 

1. Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 31/12/2020, toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn sẽ được trả cho các tổ chức, cá nhân qua Bưu điện (cá nhân, tổ chức 

không phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để nhận kết quả).  

2. Phí dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện sẽ do Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn hỗ trợ toàn bộ (từ nay đến hết 

31/12/2020) theo giá cước Bưu điện tỉnh Lạng Sơn công bố. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị cá nhân, tổ 

chức liên hệ với công chức đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả của 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn qua số điện thoại 

0205.3.800.007 để được hướng dẫn. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh (p/h); 

- Bưu điện tỉnh (p/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM, TTQLCK; 

- Đăng tải Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 

 


		2020-06-11T07:18:46+0700


		2020-06-11T08:10:50+0700


		2020-06-11T08:10:50+0700


		2020-06-11T08:10:50+0700




