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Kính gửi:  
 

 

- Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh; 

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

- Sở Y tế;  

- Sở Ngoại vụ;  

- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình, 

Hữu Lũng, Chi Lăng.  
      

Xem xét Báo cáo số 280/BC-BQLKKTCK ngày 11/11/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả trao đổi hội đàm với Đoàn công 

tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 

10/11/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn, trạm kiểm soát Biên 

phòng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh theo 

đúng quy chế quản lý cửa khẩu đã ký kết; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, 

kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, không để phát sinh các trường hợp xuất 

nhập cảnh trái phép qua biên giới. 

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, 

kiên trì trao đổi, hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường sớm thống 

nhất khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam - 

Lũng Vài; tiếp tục cung cấp thông tin hằng ngày về tình hình dịch COVID-19 và 

xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cho phía Bằng 

Tường để kịp thời phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong hoạt động 

thông quan hàng hóa.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho 

UBND tỉnh văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố có sử dụng lao động là chuyên 

gia người Trung Quốc khi có nhu cầu nhập cảnh trở về Trung Quốc qua các cửa 

khẩu của tỉnh Lạng Sơn phải thông báo bằng văn bản cụ thể về số lượng, danh 

sách, lịch trình, thời gian,... để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm 

soát, hướng dẫn các yêu cầu về phòng, chống dịch; báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 22/11/2021. 
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3. Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, xét 

nghiệm COVID-19 cho người Trung Quốc xuất cảnh theo phương pháp PCR; tăng 

cường trao đổi, hội đàm với cơ quan y tế phía Trung Quốc về phương pháp xét 

nghiệm, danh sách công dân Trung Quốc nhập cảnh nhiễm COVID-19 để chủ động 

triển khai các biện pháp phối hợp phòng, chống dịch hiệu quả. 

4. UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình tiếp tục tăng cường 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu, đảm bảo khu 

vực cửa khẩu là vùng “xanh”, vùng không có dịch để làm cơ sở cho công tác 

trao đổi, đàm phán, thống nhất với phía Bạn các nội dung tạo điều kiện cho hoạt 

động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 

5. UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng tiếp tục tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát y tế, phòng chống dịch tại các Chốt kiểm dịch y tế liên 

ngành vào địa phận tỉnh, hạn chế tối đa việc để lọt các trường hợp nhiễm 

COVID-19 vào địa bàn tỉnh và lên cửa khẩu. 

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, GTVT, KH&ĐT; 

- Cục HQ, 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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