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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  323  /UBND-NC Lạng Sơn, ngày  18 tháng 4 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện các thỏa 
thuận đạt được tại Chương trình gặp 
gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị lần 
thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp  

 

 
 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào 
tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và 
Môi trường, Y tế, Nội vụ, Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục 
Hải quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội 
Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh; 
- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục 
Kiểm dịch thực vật vùng 7; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn. 

 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các thoả thuận hợp tác đạt 
được tại Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lạng 
Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Quảng 
Tây (Trung Quốc) và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh 
Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây (Trung Quốc), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:  

1. Sở Giao thông vận tải 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, 
sớm hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Hữu Nghị - 
Chi Lăng). 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Ngoại vụ và UBND huyện Tràng Định nghiên cứu 
thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác vận tải, quản lý tàu thuyền đi lại trên sông biên 
giới Việt - Trung (sông Kỳ Cùng thuộc khu vực cửa khẩu Bình Nghi - Bình 
Nghi Quan). 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh 
có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm trao đổi, đàm phán với phía 
Trung Quốc các nội dung sau: (1) Sớm khôi phục tuyến đường sắt khổ lồng 
(1.000mm và 1.435mm) trên khu gian Đồng Đăng - Bằng Tường, thúc đẩy sớm 
khôi phục nghiệp vụ vận tải đường sắt dành cho các đoàn tàu của phía Việt Nam 
(khổ 1.000mm) chạy thẳng đến Ga Bằng Tường để giao nhận hàng hóa, hành 
khách; (2) Thúc đẩy vận hành tuyến vận tải Container đường sắt Hà Nội - 
Nam Ninh đi vào hoạt động thuận lợi và ổn định; (3) Nghiên cứu kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung nội dung về xe du lịch tự lái vào Hiệp định vận tải đường bộ 
Việt Nam - Trung Quốc; (4) Đàm phán sửa đổi Hiệp định vận tải đường sắt 
Việt Nam - Trung Quốc ký năm 1992 để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tăng 
cường hợp tác vận tải bằng đường sắt và thuận lợi trong quản lý biên giới giữa 
Hai nước từ khi 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc có hiệu lực thi hành; (5) Xem xét đưa Dự án cải tạo nâng cấp tuyến 
đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng Tường - Nam Ninh bổ sung vào danh 
mục quy hoạch 05 năm xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn đến 2025.  

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

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh, Cục Hải quan, Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, 
thực hiện nội dung về thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới, làm cơ 
sở để thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng - Bằng 
Tường; tham mưu bố trí lực lượng, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để 
sớm đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh - 
Pò Chài vào khai thác, sử dụng; giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác 
quản lý cửa khẩu, cặp chợ, lối mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người, 
phương tiện giao thông xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại cửa 
khẩu, không để ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, đặc biệt là hàng hóa nông sản, hoa 
quả, thủy - hải sản tươi sống. 

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện "Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế 
gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả, Khu tự 
trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa". 

- Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả “Cơ chế Hội đàm định kỳ 
giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Ban Quản lý 
Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường”.  

 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Ban quản lý Khu KTCK Đồng 
Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND 
tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến Bản ghi nhớ giữa Chính phủ 
Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ “Hai 



3 
 

hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và con đường” ký ngày 
12/11/2017. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu, rà 
soát, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 
98/2008/QĐ-TTg ngày 11/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy 
hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh 
đến năm 2020 và Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 13/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội 
- Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
(tham gia Hành lang Xuyên Á Nam Ninh - Singapore) và các chính sách phát 
triển kinh tế đối ngoại khác, phục vụ nhiệm vụ hội nhập quốc tế. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên 
quan cân đối, bố trí nguồn lực hợp lý để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 
dung thỏa thuận hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc).  

 4. Sở Công Thương 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Hải quan, Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tham 
mưu triển khai thực hiện nội dung về hợp tác thương mại đầu tư và phòng 
chống buôn lậu, gian lận thương mại; chủ động nắm bắt thông tin về chính 
sách thương mại biên giới, kịp thời thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp Việt 
Nam xuất nhập khẩu qua địa bàn.  

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai 
thực hiện các nội dung về thúc đẩy xây dựng khu hợp tác du lịch quốc tế qua 
biên giới; tổ chức thực hiện các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao 
biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.  

 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 - Chủ trì, phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Công 
Thương, các cơ quan Kiểm dịch, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các 
cơ quan liên quan tham mưu, triển khai thực hiện nội dung hợp tác về nông - 
lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh qua biên giới và xuất 
nhập khẩu thực phẩm an toàn.  

 - Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, 
UBND các huyện biên giới và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thúc đẩy thiết 
lập cơ chế liên hợp phòng chống cháy rừng qua biên giới. 

7. Cục Hải quan  

- Tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác với cơ quan Hải quan phía Trung 
Quốc, kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy thông quan hàng 
hóa tại các cửa khẩu thuộc địa bàn Lạng Sơn và Quảng Tây. 
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- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, cải 
cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công Thương và các 
cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, gian lận 
thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. 

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về hợp tác 
quản lý biên giới trên đất liền, hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm qua biên 
giới, quản lý xuất nhập cảnh theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.  

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả "Cơ chế hợp tác 
Biên phòng ba cấp Hai nước Việt - Trung" theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng; tăng cường các hoạt động đối ngoại biên phòng và hỗ trợ các cơ 
quan, địa phương triển khai các hoạt động đối ngoại, giao lưu nhân dân khu vực 
biên giới với phía Quảng Tây, Trung Quốc. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện 
nội dung về tăng cường hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; triển 
khai thực hiện các trình tự, thủ tục nâng cấp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu, 
Tân Thanh - Pò Chài trở thành lối thông quan mới thuộc cặp cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo quy định; thúc đẩy nghiên cứu thiết lập, vận 
hành có hiệu quả "con đường luồng xanh" cho nông sản tại các cặp cửa khẩu 
Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài; nghiên cứu xây dựng mô 
hình "cửa khẩu kiểu mẫu" tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; thúc 
đẩy phê chuẩn nâng cấp mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi - 
Bình Nhi Quan. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện biên 
giới và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện nội dung về 
hợp tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc. 

9. Công an tỉnh 

- Tham mưu, triển khai thực hiện nội dung về hợp tác đấu tranh với các 
loại tội phạm qua biên giới, hợp tác quản lý biên giới trên đất liền, quản lý xuất 
nhập cảnh theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.  

- Tiếp tục phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai thực hiện 
"Bản ghi nhớ về phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình 
yên" giữa Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn và Bí thư Thành ủy Sùng 
Tả, Quảng Tây (Trung Quốc).  

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố Lạng Sơn triển khai công tác bảo đảm an ninh đối ngoại theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, 
Sở Ngoại vụ, UBND các huyện biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan tham 
mưu, triển khai thực hiện nội dung về hợp tác quản lý biên giới trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc, các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, các nhiệm vụ khác có 
liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tham mưu, triển khai thực hiện nội dung về hợp tác quản lý lao động 
qua biên giới. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện 
Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội với thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc). 

12. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ tham mưu, thực 
hiện nội dung về tăng cường hợp tác giao lưu bồi dưỡng cán bộ Đảng, chính 
quyền, cán bộ Đoàn với Quảng Tây (Trung Quốc). 

13. Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch 
thực vật vùng 7 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, 
Sở Y tế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tăng cường công tác phối 
hợp, trao đổi thông tin theo chức năng, nhiệm vụ, kịp thời xử lý những vướng 
mắc phát sinh trong công tác kiểm soát dịch bệnh qua biên giới và xuất nhập khẩu 
thực phẩm an toàn. 

 14. Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên 
và Môi trường, Tư pháp, Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Tỉnh 
đoàn Lạng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Hữu 
nghị Việt - Trung tỉnh  

 Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung về tăng cường giao 
lưu, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường, tư pháp, 
kiểm dịch y tế, hợp tác tiền tệ qua biên giới, giao lưu thanh thiếu nhi, giao lưu 
nhân dân khu vực biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây. 

15. Sở Ngoại vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện 
các nội dung về: Tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị, tiếp tục phát 
huy các cơ chế hiện có hợp tác hiện có với phía Quảng Tây; triển khai công tác 
chuẩn bị tổ chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2020, Hội nghị lần thứ 11 Ủy 
ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây được tổ chức tại Quảng Tây, Trung Quốc.    



6 
 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND 
các huyện biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực 
hiện nội dung về hợp tác quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 
nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.  

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp báo 
cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện 
các thỏa thuận hợp tác đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội 
nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp.  

(Có Biên bản hội đàm gặp gỡ đầu Xuân 2019, Bản ghi nhớ Hội nghị lần 
thứ 10 UBCTLH gửi kèm theo) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ 
quan, đơn vị chủ động, tích cực, nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các 
thỏa thuận hợp tác đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị 
lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp. Định kỳ 06 tháng, hằng năm hoặc theo 
yêu cầu đột xuất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Sở Ngoại vụ) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện để xem xét, chỉ đạo./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Ban đảng Tỉnh uỷ: Tổ chức, Nội chính, Tuyên giáo; 
- Ủy ban MTTQ tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn; 
- C,PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, KTTH, KTN, KGVX; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng
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