
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  3566  /VP-NC Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai kết quả hội đàm về mở 
“Luồng xanh” thông quan nhanh hàng 
nông sản giữa Tiểu ban công tác cửa 

khẩu tỉnh và Văn phòng cửa khẩu 
Quảng Tây, Trung Quốc 

 

 
           Kính gửi: 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 2134/BC-TBCTCK ngày 20/8/2019 của Tiểu 
ban công tác cửa khẩu tỉnh về kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu Tiểu ban 
công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam với Đoàn đại biểu Văn phòng cửa 
khẩu Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về xây dựng mô hình “Cửa khẩu kiểu 
mẫu” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan: Cơ quan Thường trực Tiểu 
ban công tác cửa khẩu tỉnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cần tiếp tục 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất với Văn phòng 
cửa khẩu Quảng Tây, Trung Quốc xác định các tiêu chí, việc hoàn thiện các tiêu 
chí để trở thành cửa khẩu kiểu mẫu. Do đó, đề xuất ký kết Biên bản ghi nhớ 
nhân dịp Bí thư Tỉnh uỷ thăm Quảng Tây, Trung Quốc lần này là chưa phù hợp. 

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp 
cùng các ngành, lực lượng triển khai các nội dung Biên bản ghi nhớ về mở 
“Luồng xanh” thông quan nhanh hàng nông sản giữa Đoàn đại biểu Tiểu ban 
công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam với Đoàn đại biểu Văn phòng cửa 
khẩu Quảng Tây, Trung Quốc; đồng thời, chủ động trao đổi với thị Bằng Tường, 
Quảng Tây, Trung Quốc giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh thuộc thẩm 
quyền tại cửa khẩu hai bên; phối hợp đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền để 
thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của hai bên. 

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở NgV, Cục HQ; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTTH, TH; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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