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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ 
quy định về quản ký cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy 
định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới; 

Căn cứ Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên 
đất liền Việt Nam - Trung Quốc;  

Căn cứ Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên 
giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt 

động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 
45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chinh phủ; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 

số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa 

khẩu biên giới đất liền; Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 

21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn tại Tờ trình số 16/TTr-BQLKKTCK ngày 16/5/2022.   
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền 

thông, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND huyện Cao 

Lộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH&ĐT, CT, TC, XD, 

 NN&PTNT, TN&MT, NgV, CA tỉnh; 

- Chi cục KD Động vật vùng Lạng Sơn; 

- Chi cục KD Thực vật vùng 7; 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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