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Chính phủ nhân dân Thị Bằng 

Tường, Quảng Tây, Trung 

Quốc ngày 25/11/2020 

 

 

                           
Kính gửi:  
 

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ;  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan; 

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7. 
      

Xem xét Báo cáo số 294/BC-BQLKKTCK ngày 26/11/2020 của Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả trao đổi hội 

đàm với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2020, đồng chí 

Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi 

cục kiểm dịch thực vật vùng 7 các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản 

của UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến thủ tục 

để ký Nghị định thư với phía Trung Quốc chính thức xuất khẩu mặt hàng Thạch 

đen sang Trung Quốc, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 11/12/2020; tăng 

cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng mặt 

hàng ớt cả nước đảm bảo yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu của Trung Quốc. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu Tân Thanh và Công ty cổ phẩn vận tải thương mại Bảo 

Nguyên tổ chức phân luồng, điều tiết hợp lý phương tiện khi hàng Việt Nam tồn 

đọng nhiều phía bên Trung Quốc.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại với các 

doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn để tháo gỡ 

vướng mắc, thúc đẩy thông quan, thu hút hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, 

giảm thiểu lượng xe xuất khẩu tồn bên phía Trung Quốc. 

3. Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên 

giới có liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động đề xuất trao đổi, hội đàm 

các cấp nhằm thúc đẩy phía Trung Quốc sớm hoàn thành các thủ tục nội bộ để 

đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài qua khu 

vực mốc 1088/2-1089 vào vận hành chính thức và trở thành lối thông quan 

thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo đúng công năng đã 

thỏa thuận từ ngày 31/5/2021. 
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4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng chức 

năng tại cửa khẩu tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc tổ chức phân luồng, điều 

tiết hợp lý phương tiện tại các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Tân Thanh và cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

5. Đồng ý với đề xuất tổ chức Đoàn công tác liên ngành khảo sát, học tập 

kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai; Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ 

động cân đối kinh phí để tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực; 

sắp xếp thành phần, thời gian phù hợp (do tháng 12 là thời điểm cuối năm), không 

ảnh hưởng đến điều hành, thực hiện nhiệm đơn vị, nhiệm vụ tỉnh giao; đồng thời báo 

cáo UBND tỉnh kết quả chuyến công tác của Đoàn. 

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; 

- Các Sở: CT,  YT, GTVT, KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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