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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

V/v chỉ đạo sau hội đàm với 
Đoàn công tác của Chính phủ 

nhân dân thị Bằng Tường, 
Quảng Tây, Trung Quốc ngày 

25/11/2021 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 
- Các Sở: Công Thương, Y tế, Ngoại vụ, Thông tin 

và Truyền thông;  
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; 
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, 

Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương.  

      

Xem xét Báo cáo số 302/BC-BQLKKTCK ngày 26/11/2021 của Ban 
Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả hội đàm với Chính phủ 

nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2021, đồng chí 
Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ 

quan liên quan xem xét đề nghị của phía thị Bằng Tường về việc dừng cho hàng 
đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày; 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 07/12/2021. 

2. Giao Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan xem xét đề xuất của phía thị Bằng Tường về việc phía Việt Nam 

thực hiện kiểm dịch hàng hóa đông lạnh, có kết quả âm tính mới cho xuất khẩu 
sang Trung Quốc, trên cơ sở đó cung cấp thông tin các nội dung cần trả lời cho 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để thống nhất phúc đáp thị 
Bằng Tường. 

3. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
các cơ quan liên quan xem xét đề nghị thành lập một nhóm trên ứng dụng 

WeChat để thực hiện trao đổi thông tin quản lý đối các phương tiện, hàng hóa 
giữa hai bên, xây dựng phòng họp trực tuyến theo tiêu chuẩn quy định; báo cáo, 

đề xuất UBND tỉnh trước ngày 07/12/2021. 

4. Sở Y tế, UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, Chi Lăng, 

Hữu Lũng, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn theo dõi, phụ trách chủ 
động nghiên cứu, giải quyết các nội dung kiến nghị, đề xuất có liên quan đến cơ 
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quan, đơn vị tại Báo cáo số 280/BC-BQLKKTCK nhằm đảm bảo thực hiện tốt 
công tác phòng chống dịch, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi 

cho thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu; báo cáo, đề xuất 
UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.  

(Báo cáo số 280/BC-BQLKKTCK được gửi qua iOffice) 

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: GTVT, KH&ĐT; 
- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 
- Các cơ quan kiểm dịch;  
- 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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