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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nội dung Thông cáo chung Chương trình  

Gặp gỡ đầu Xuân 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp 

 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Thông cáo chung 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 giữa các Bí thư Tỉnh ủy: Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên 

hợp, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các thoả thuận và nhận thức chung 

đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc 

nói chung, giữa Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn và Lãnh đạo Chính quyền nhân 

dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại Hội nghị lần thứ 12 Ủy 

ban công tác liên hợp nói riêng; tiếp tục củng cố, tăng cường phát triển quan hệ 

hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực đi vào chiều sâu, 

thực chất và hiệu quả.  

 2. Yêu cầu 

 Nội dung Kế hoạch tổ chức thực hiện phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của 

từng cơ quan, đơn vị, điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và diễn biến dịch bệnh 

Covid-19; đáp ứng nhu cầu thúc đẩy hợp tác giữa các bên thiết thực, hiệu quả, bảo 

đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nội dung tại Công văn số 28/UBND-NC ngày 21/02/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Chương trình 

Gặp gỡ đầu Xuân 2020 và Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban công tác liên hợp; nội dung 

Thông cáo chung Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2021 giữa Bí thư Tỉnh ủy các 

tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban 

công tác liên hợp; duy trì tốt các chương trình, cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, 

cùng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, trao đổi 

đoàn các cấp; thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm ngày càng đi 

sâu thực chất, thiết thực, tập trung một số nội dung sau:  
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1.1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới: tiếp tục chỉ đạo duy trì 

tốt các chương trình, cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, trong đó chú trọng cơ chế 

trao đổi thông tin tình hình, phối hợp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cùng thực 

hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp; 

thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm. 

1.2. Tích cực hợp tác nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu hàng 

hoá, kết nối giao thông, phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, mậu dịch qua biên giới, 

các dịch vụ logistics, kho bãi, bốc xếp, lưu thông hàng hóa, tài chính tiền tệ, du 

lịch, lao động, hợp tác ngành nghề qua biên giới. 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, UBND các huyện: Cao Lộc và Lộc Bình, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh sớm thống nhất với phía bạn 

triển khai đấu nối giao thông tại các cửa khẩu: Pò Nhùng - Dầu Ái, Co Sâu (Ba Sơn) 

- Bắc Sơn và đầu tư xây dựng một số tuyến đường giao thông kết nối khu vực biên 

giới. Tập trung thi công công trình kè taluy dương đường chuyên dụng vận tải hàng 

hóa tại khu vực mốc 1088/2-1089 (bao gồm gia cố mái taluy điểm cao 361). Phấn 

đấu hoàn thành việc triển khai xây dựng mô hình “Cửa khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa 

khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trong năm 2021. Đề nghị phía Quảng Tây báo 

cáo cấp có thẩm quyền chỉ định bổ sung danh mục mặt hàng của Việt Nam được 

phép nhập khẩu qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm nhằm phát huy 

hiệu quả đầu tư các cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu. 

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và UBND 

các huyện: Văn Lãng, Tràng Định tích cực hợp tác cùng phía Quảng Tây hoàn thành 

việc đầu tư hạ tầng và thủ tục đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua 

khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài) vào vận hành chính thức trước 

ngày 31/5/2021 theo đúng thỏa thuận và trở thành lối mở thuộc cặp cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); sớm thống nhất việc mở 

chính thức cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan và đưa vận hành 

tuyến đường bộ qua khu vực Mốc 1035 nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng 

hóa; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu và ký kết thỏa thuận cấp tỉnh - khu về mở 

chính thức cặp cửa khẩu song phương này, kiến nghị Ủy ban hợp tác quản lý cửa 

khẩu trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thống nhất việc mở chính thức cặp cửa 

khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi Quan tại Hội nghị lần thứ 8, làm cơ sở 

pháp lý trình Chính phủ hai nước sớm phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu này 

trong năm 2021; trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc cùng sớm hoàn thiện các 

thủ tục (ký biên bản cấp tỉnh - khu) để trình Chính phủ hai bên phê chuẩn thời gian 

làm việc chính thức tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm (mở cửa làm 

việc từ 7h-19h, giờ Hà Nội vào các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) và bổ 

sung vào Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền 

Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 
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- Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hai bên liên 

quan đến hoạt động thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới cho 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; tiếp tục tham mưu đề xuất đẩy mạnh hợp tác 

trong lĩnh vực thương mại với Quảng Tây; thúc đẩy xuất khẩu nông sản, hoa quả  

qua địa bàn tỉnh sang thị trường Trung Quốc; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động 

xúc tiến thương mại hỗ trợ thương nhân kết nối bạn hàng, mở rộng thị trường 

xuất nhập khẩu, kịp thời giải quyết các khó khăn. vướng mắc cho thương nhân về 

các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thương 

mại biên giới. 

1.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: chủ trì nghiên cứu xây dựng Khu hợp 

tác du lịch quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, phối hợp các cơ quan liên quan 

sớm đàm phán thúc đẩy khởi động vận hành thử nghiệm Khu hợp tác du lịch Tân 

Thanh - Pò Chài thuộc Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; 

cùng hợp tác phát triển các hình thức du lịch đặc sắc, sản phẩm du lịch chất lượng 

cao, tiện lợi hóa du lịch qua biên giới; tích cực hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực 

phát triển du lịch.  

1.4. Sở Giao thông vận tải: chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan 

tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi 

công, sớm hoàn thành tuyến đường cao tốc Hữu Nghị - Lạng Sơn - Bắc Giang - 

Hà Nội, đoạn Chi Lăng -  Hữu Nghị. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp triển 

khai Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng Tường 

- Nam Ninh khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

1.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện biên giới tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc 

và Biên bản các phiên họp Ủy ban liên hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc, kịp thời phát hiện và tham mưu giải quyết các vụ việc trên biên giới, hợp tác 

đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật qua biên giới; 

hợp tác quản lý biên giới trên đất liền, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu 

nghị, hợp tác và phát triển. 

1.6. Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục 

Kiểm dịch thực vật vùng 7 tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ, nông 

lâm nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tư pháp, văn hóa, thể thao, du lịch, bảo vệ môi 

trường, đào tạo nghề và hợp tác lao động qua biên giới. Khuyến khích và ủng hộ 

Nhân dân khu vực biên giới hai bên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể 

thao. Thiết lập cơ chế lao động qua biên giới, giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tư 

pháp ở khu vực biên giới, tăng cường hợp tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ 

động, tích cực, nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện nội dung Thông cáo chung 

đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy 

ban công tác liên hợp. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ 

động triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối 

tác tương ứng phía Quảng Tây, Trung Quốc. Định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo 

yêu cầu đột xuất báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại 

vụ) về tình hình, kết quả triển khai thực hiện để xem xét, chỉ đạo. 

2. Giao Sở Ngoại vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng dự 

thảo báo cáo của UBND tỉnh và nội dung chỉ đạo để chuẩn bị Chương trình Gặp gỡ 

đầu Xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp./.  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Ban đảng Tỉnh uỷ: Tổ chức,  

  Nội chính, Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy Lạng Sơn; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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