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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại  

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu  

dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma 

 

Ngày 18/11/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa 

khẩu song phương Chi Ma. Dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở 

Y tế, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an 

tỉnh, Cục Quản lý thị trường, UBND huyện Lộc Bình, Văn phòng UBND tỉnh, 

Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VII, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng 

Sơn, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm. 

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

trình bày dự thảo Đề án, ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Đánh giá cao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và cơ quan 

liên quan đã chủ động và có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo Đề án thí 

điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma. Thống nhất với 

bố cục và nội dung chính của dự thảo Đề án do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn chủ trì xây dựng.  

Để hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý 

chủ trương thực hiện thí điểm yêu cầu hoàn thiện dự thảo Đề án theo hướng sau: 

1. Phần đánh giá thực trạng và sự cần thiết: làm rõ hơn tác động của quy 

định mặt hàng dược liệu chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế được quy 

định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ đến hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu và công tác chống buôn lậu đối với 

mặt hàng này; làm nổi bật vai trò của cửa khẩu song phương Chi Ma trong hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá và việc đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng tại cửa 

khẩu so với các cửa khẩu đường bộ khác.  

2. Phần căn cứ thực hiện: bổ sung Văn bản số 5987/BYT-YDCT ngày 

03/11/2020 của Bộ Y tế và các văn bản liên quan khác; nội dung bố trí lực lượng 

và việc đảm bảo chất lượng dược liệu nhập khẩu tại phần cơ sở thực tiễn cần 

định lượng cụ thể về nhân lực, máy móc, trang thiết bị. 

3. Phần nội dung Đề án: bỏ quan điểm xây dựng Đề án; mục tiêu Đề án 

trình bày ngắn gọn, không tách rời mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, tập trung 

vào mục tiêu chính liên quan đến nhập khẩu dược liệu.  
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Nhiệm vụ và giải pháp bỏ những nội dung không liên quan trực tiếp như 

các giải pháp về hạ tầng, quy hoạch, nội quy cửa khẩu; tập trung vào nhóm giải 

pháp về thông tin, tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh 

doanh thuận lợi, thông thoáng thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa 

khẩu, các điều kiện đảm bảo thực hiện thí điểm, công tác đối ngoại; bổ sung 

nhóm giải pháp liên quan đến công tác phối hợp chống nhập lậu mặt hàng dược 

liệu, nhóm giải pháp về thực hiện tốt quy trình nhập khẩu dược liệu, nhóm giải 

pháp về kiểm tra, kiểm soát chất lượng dược liệu nhập khẩu. 

4. Phần tổ chức thực hiện: lộ trình thực hiện cần lựa chọn những công 

việc chính để triển khai, đồng thời ấn định thời gian cụ thể cho từng công việc; 

phân công nhiệm vụ thực hiện Đề án bổ sung nhiệm vụ của Công an tỉnh và các 

sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

5. Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp tiếp tục nghiên cứu, gửi 

ý kiến tham gia cụ thể đối với nhiệm vụ được giao tại dự thảo Đề án về Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trước ngày 19/11/2020 để tổng hợp, 

bổ sung hoàn thiện dự thảo Đề án. 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ ý kiến 

tham gia hợp lý, rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo văn bản của 

UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu dược 

liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma; thời gian hoàn thành các dự thảo gửi 

UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan dự họp;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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