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KẾ HOẠCH 

Hoạt động đối ngoại năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021 của UBND tỉnh, Kế 

hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện các văn kiện pháp lý biên giới năm 2021, Kế 

hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về Hoạt động thông 

tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) xây dựng Kế hoạch hoạt động 

đối ngoại năm 2021 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại của đơn vị, đảm bảo thực 

hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về  

công tác đối ngoại. 

2. Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ đối ngoại của Ban Quản lý với 

các cơ quan phía Quảng Tây, Trung Quốc (Chính quyền thành phố Sùng Tả, 

Chính quyền thị Bằng Tường, Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây, Ban Quản lý 

Khu Bảo thuế tổng hợp bằng Tường, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hữu 

Nghị Quan, Ban Quản lý cửa khẩu Ái Điểm...) để trao đổi các công việc liên 

quan đến thương mại biên giới, các biện pháp tạo thuận lợi thông quan XNK 

hàng hóa, công tác quản lý cửa khẩu, xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu nối đường bộ, 

kết nối giao thông khu vực biên giới... 

3. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý với các sở, ngành liên 

quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác 

đối ngoại.  

4. Nâng cao nhận thức của các cán bộ trong đơn vị về tầm quan trọng của 

công tác TTĐN để triển khai một cách chủ động, đảm bảo việc chấp hành 

nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động 

TTĐN theo các quy định hiện hành. 

5. Xác định nội dung công việc cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm 

của lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn, TTQLCK để tăng cường tính chủ 

động  trong việc chỉ đạo, điều hành và tham mưu triển khai thực hiện đối với 

từng nhiệm vụ được phân công. 

6. Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo được tính thiết thực và hiệu quả, 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tuân thủ chủ trương, đường lối và 

các quy định của Đảng và nhà nước về công tác đối ngoại, Quy chế quản lý 

thống nhất các hoạt động đối ngoại và quy chế quản lý việc ra nước ngoài của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.  
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II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Tiếp tục duy trì trao đổi, hội đàm, phối hợp với cơ quan chuyên môn, 

chính quyền địa phương phía Quảng Tây, Trung Quốc để nâng cao công tác 

quản lý cửa khẩu, kịp thời giải quyết các vướng mắc tạo thuận lợi thông quan 

hàng hóa, xây dựng các công trình khu vực cửa khẩu, mở và nâng cấp cửa khẩu, 

đấu nối giao thông...  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

2. Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ Chương 

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

hợp tại Cao Bằng. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021 (Thời gian cụ thể theo Chương trình 

của Tỉnh ủy và UBND tỉnh) 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp. 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

3. Tổ chức các cuộc Hội đàm định kỳ theo “Cơ chế hội đàm định kỳ“ giữa 

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt 

Nam và Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc ký ngày 22/3/2019. 

- Thời gian thực hiện: Hàng quý (theo Quy chế Hội đàm) và tùy thuộc tình 

hình phòng chống dịch Covid-19 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

4. Phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện các thủ tục đưa tuyến đường 

chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động 

chính thức và trở thành lối thông quan thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt 

Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); Các thủ tục nâng cấp và chính thức mở 

cặp cửa khẩu song phương Bình Nghi (Việt Nam) - Bình Nhi Quan (Trung 

Quốc), việc mở và đưa vào vận hành Tuyến đường bộ qua khu vực Mốc 1035 

nhằm nâng cao năng lực thông quan hàng hóa; 

- Thời gian thực hiện: Quý II- III/2021 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

5. Phối hợp với huyện Ninh Minh triển khai có hiệu quả việc xuất nhập 

khẩu dược liệu qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – Ái Điểm; phối hợp 

xem xét thực hiện xuất nhập khẩu mặt hàng Đông lạnh, hàng Lâm sản qua cửa 

khẩu Chi Ma.  

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (sau khi Đề án Thí điểm nhập khẩu 

dược  liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma được phê duyệt) 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

6. Quản lý và vận hành cụm TTĐN cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đề xuất 

lắp đặt mới hệ thống màn hình Led tại cụm TTĐN đáp ứng nhu cầu cập nhật, 

truyền tải kịp thời thông tin liên quan về tình hình cửa khẩu, biên giới. Thực 

hiện tốt công tác Thông tin đối ngoại, phối hợp với các cơ quan Báo chí tuyên 

truyền, quảng bá hình ảnh về Khu KTCK, KCN. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên  

- Đơn vị chủ trì: TTQLCK, Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban 

7. Thực hiện Báo cáo định kỳ, các nhiệm vụ được giao về công tác đối 

ngoại theo kế hoạch của tỉnh, Ban chỉ đạo TTĐN tỉnh, Ban chỉ đạo các văn kiện 

pháp lý về biên giới. 

- Thời gian thực hiện: Hàng tháng, quý, năm  

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kế hoạch tổng hợp 

- Lãnh đạo chỉ đạo: Hoàng Văn Quyết – Phó Trưởng ban 

III. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại được sử dụng từ nguồn kinh phí đã 

giao cho Ban Quản lý năm 2021. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Lãnh đạo Ban: chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, bộ phận thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao phụ trách. 

2. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp là đầu mối trong công tác tham mưu; 

phối hợp chặt chẽ với Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu trong việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo 

theo quy định. 

3. Trung tâm quản lý cửa khẩu chủ động nắm bắt thông tin phía Trung 

Quốc, tình hình hoạt động, quản lý biên giới….để kịp thời báo cáo, tham mưu 

cho lãnh đạo Ban trong công tác chỉ đạo, điều hành.  

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các phòng, đơn vị chủ động, nghiêm túc 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng chuyên môn; 

- TTQLCK; 

- Lưu: VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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