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Phê duyệt ề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định s 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Quyết định s 45/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới
đất liền;
Căn cứ Quyết định s 1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các
khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định s 20/2014/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng tại Tờ
trình s 2170/TTr-BQL ngày 27/11/2019,
QU
ề
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh
Cao Bằng kèm theo Quyết định này.
ề

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

ề
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế;
Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này /
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực ĐN tỉnh;
- Chủ tịch, các CT
N tỉnh;
- Các PCVP;
- Trung tâm thông tin- Văn phòng
- Lưu: VT, TH. (TVA)

TM. Y BAN NHÂN DÂN
CH T CH
Sign by: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng
Email: vpubnd@caobang.gov.vn
Organization: Tỉnh Cao Bằng
Sign time: 12/12/2019 14:40:28

N tỉnh;

