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V/v triển khai thí điểm du 
lịch xe tự lái qua biên giới 

 

 
 

Kính gửi: Các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông 
Vận tải; Ngoại vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng - Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 
tỉnh; Công an tỉnh; Cục Hải quan tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 130/BC-SVHTTDL ngày 28/6/2018 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả Hội đàm về hợp tác thí điểm du 
lịch xe tự lái qua Cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, đồng chí Hồ Tiến 
Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện Đề án thực hiện thí điểm cơ chế 
đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các Đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào 
du lịch trong địa phận Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); trình 
UBND tỉnh trước ngày 20/7/2018. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện: 

- Sau khi Đề án được phê duyệt, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây 
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; phương án quản lý hoạt động thí 
điểm xe du lịch tự lái trong khuôn khổ Đề án; 

- Chủ động trao đổi, thống nhất với phía Quảng Tây để chuẩn bị tổ chức 
Lễ khởi động hoạt động thí điểm xe du lịch tự lái tại cửa khẩu Hữu Nghị vào 
cuối tháng 7 năm 2018 hoặc thời điểm phù hợp. 

3. Giao Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan 
tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh 
và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức Lễ khởi động và quản lý hoạt động xe du lịch 
tự lái trong thời gian thí điểm. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, KTN, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 
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