
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 3217 /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 06  tháng 8 năm 2019 
V/v áp dụng thời gian mở và làm việc 

tại cặp cửa khẩu song phương Chi 
Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung 

Quốc) 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Ngoại vụ; 
    - Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 
 
Xem xét Công văn số 375/BQLKKTCK-KH ngày 01/8/2019 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc Chính phủ nhân dân huyện Ninh 
Minh, Quảng Tây, Trung Quốc thông báo thời gian làm việc tại cửa khẩu Ái Điểm, 
đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất áp dụng thời gian mở và làm việc tại cặp cửa khẩu song 
phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) từ 7h00 - 17h00 (giờ Hà 
Nội) trong khi chờ cấp có thẩm quyền chính thức đồng ý và xác nhận. 

2. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 
mưu cho UBND tỉnh để thống nhất và hoàn tất các thủ tục thời gian mở và làm 
việc tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) 
theo quy định trong Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên 
giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước 
15/8/2019.  

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phúc 
đáp Chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh và chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa 
khẩu Chi Ma chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phổ 
biến và thông báo rộng rãi về thời gian làm việc tại cửa khẩu Chi Ma đến các 
đơn vị liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TNTM, XD, TC, YT; 
- Các cục: Hải quan, Thuế, QLTT; 
- BCH Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- CPVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTCN, TH, NC, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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