
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

 ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 348 /BQLKKTCK-KH Lạng Sơn,  ngày  02  tháng 8 năm 2018 

V/v tham gia góp ý nội dung làm 

việc và cử thành viên tham gia Đoàn 

công tác làm việc với Chính quyền 

nhân dân huyện Ninh Minh,  

Quảng Tây, Trung Quốc 

 

                       

                                   Kính gửi: - Các Sở: Ngoại vụ, Giao Thông vận tải; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Các lực lượng tại cửa khẩu Chi Ma: Đồn Biên 

phòng, Chi cục Hải quan, Kiểm dịch Y tế, Kiểm 

dịch Động Vật, Kiểm dịch Thực vật. 

 

            Thực hiện nội dung Thông báo số 265/TB-UBND ngày 11/6/2018 của 

UBND tỉnh Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa 

khẩu Chi Ma; Theo đó, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban 

Quản lý) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc về phương 

tiện hai bên qua lại giao nhận hàng đảm bảo đối đẳng giữa hai bên. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 16/7/2018 Ban Quản lý đã gửi Công 

Thư trao đổi với Chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung 

Quốc để thống nhất với phía Bạn về: nội dung, thời gian, địa điểm và dự kiến 

thành phần tham gia Hội đàm. Đến ngày 01/8/2018, Ban Quản lý nhận được Thư 

phúc đáp của Chính quyền nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc 

mời Đoàn đại biểu của Ban Quản lý ngày 10/8/2018 sang Ái Điểm để tiến hành 

Hội đàm, trao đổi, thống nhất việc phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập 

khẩu của hai bên qua lại giao nhận, xếp dỡ hàng hóa và công tác chuẩn bị cho 

Lễ công bố chính thức cửa khẩu Ái Điểm- Chi Ma. Đồng thời, phía Bạn đề xuất 

hai bên tiến hành bàn bạc những vấn đề liên quan đến việc xuất nhập khẩu 

Thuốc bắc. 

Thực hiện các quy định về đối ngoại trong công tác chuẩn bị làm việc và 

thành lập đoàn công tác; Ban Quản lý trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

tham gia góp ý vào nội dung làm việc do Ban Quản lý dự thảo và nội dung phía 

Bạn đề xuất nêu trên (có Dự thảo nội dung làm việc kèm theo); Đồng thời cử 01 

đồng chí đại diện lãnh đạo của cơ quan cùng tham gia Đoàn công tác  
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Văn bản tham gia góp ý và danh sách cử thành viên tham gia Đoàn công 

tác, đề nghị gửi về Ban Quản lý trước ngày 5/8/2018 để tổng hợp trình thành 

lập Đoàn công tác theo quy định. 

Do thời gian gấp, Ban Quản lý rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 

của Quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- TTQLCK Chi Ma (chuyển đến các lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu Chi Ma); 

- CPVP, QLDN, KHTH-ĐT; 

- Lưu: VT, KH. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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