
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 367 /BQLKKTCK-KH     Lạng Sơn,  ngày 13 tháng 8 năm 2018 

 

V/v xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo 

“Cơ chế Hội đàm định kỳ” giữa Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn và Ban Quản lý Khu 

bảo thuế tổng hợp Bằng Tường 

 

 

                                   Kính gửi: 

  

- Sở Ngoại vụ; 

- Cục Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Hữu Nghị; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Hữu Nghị. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 723 /UBND-KTTH 

ngày 06/8/2018 về tăng cường thông tin, báo cáo tình hình an ninh trật tự, xuất 

nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, trong đó có nội dung giao Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn làm đầu mối chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình nói trên. 

Tại Công văn số 1634/VP-KTTH ngày 11/5/2018 về việc thực hiện các 

biện pháp tăng cường quản lý khu vực cửa khẩu thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng 

hóa, theo đó đồng ý về chủ trương cho Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn ký kết về cơ chế Hội đàm định kỳ với Ban quản lý Khu Bảo thuế tổng 

hợp Bằng Tường (Trung Quốc) để trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc 

trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị- Hữu Nghị Quan và các cửa khẩu 

khác với thời gian là 3 tháng một lần luân phiên qua lại hai bên .  

Trên cơ sở kết quả hội đàm ngày 25/4/2018 với Ban Quản lý Khu bảo 

thuế tổng hợp Bằng Tường và 02 cuộc Hội đàm với Chính quyền nhân dân thị 

Bằng Tường vào ngày 04/7/2018 và ngày 31/7/2018; Các bên đã thống nhất tiếp 

tục tăng cường phối hợp để xử lý kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh và thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa 

đã thống nhất về đầu mối cập nhật thông tin, phối hợp trao đổi thông tin... 

Ban Quản lý đã hoàn thành dự thảo “Cơ chế Hội đàm định kỳ” giữa hai 

Ban; Để bảo đảm thống nhất nội dung, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đáp 

ứng kịp thời công tác thông tin đối ngoại trước khi đưa ra trao đổi, hội đàm với 

Ban quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường (Trung Quốc), Ban Quản lý 

trân trọng đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo “Cơ 



 2 

chế Hội đàm định kỳ” và gửi về Ban Quản lý trước ngày 21/8/2018 để tổng hợp, 

thống nhất hoàn thiện dự thảo. 

 (Dự thảo Cơ chế được gửi kèm theo công văn này) 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn mong nhận được 

sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các Sở, Ngành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo BQL; 

- TT QLCK HN-BL; 

- Lưu: VT, KH. 

KT.TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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