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           Kính gửi:  Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 
 

Xem xét Báo cáo số 132/BC-BQLKKTCK ngày 02/5/2018 của Ban Quản 
lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả khảo sát, trao đổi, 
giao lưu nghiệp vụ với Ban quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Quảng 
Tây, Trung Quốc (ngày 25/4/2018), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, thống 
nhất với các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu (Hải quan, Biên phòng, 
Kiểm dịch…), xây dựng phương án bố trí lực lượng chức năng thực hiện thủ tục 
kiểm tra cho phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu từ Trung quốc vào 
Việt nam qua Km0 (mốc 1116-1117) cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị xong trong 
tháng 5/2018. 

2. Đồng ý về chủ trương cho Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn ký kết về cơ chế Hội đàm định kỳ với Ban quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp 
Bằng Tường (Trung Quốc) để trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc trong 
khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- Hữu Nghị Quan  và các cửa khẩu khác với 
thời gian là 3 tháng một lần luân phiên qua lại hai bên thường kỳ.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở NgV, Cục HQ, CA tỉnh, Cục Thuế; 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Các cơ quan kiểm dịch; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KTTH, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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