
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 585 /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày  02 tháng 7 năm 2018 

V/v hướng dẫn quản lý, vận hành, 
khai thác Cụm thông tin đối ngoại 
cửa khẩu Hữu Nghị, huyện Cao 
Lộc và Chi Ma, huyện Lộc Bình 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Ngày 20/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 482/QĐ-UBND 
về việc giao tài sản của Dự án cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Quốc tế Hữu 
Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; hiện nay, Cụm thông tin đối ngoại tại cửa 
khẩu Chi Ma đang hoàn thiện và sẽ được giao cho cơ quan chuyên môn quản lý, 
khai thác, vận hành. Để quản lý, khai thác, vận hành 02 Cụm thông tin đối ngoại 
(TTĐN) này đạt hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: 

a) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành 
và cung cấp thông tin cho các Cụm TTĐN tại khu vực cửa khẩu; bảo đảm an 
ninh thông tin cho hoạt động của Cụm TTĐN. 

b) Tổ chức sản xuất; tiếp nhận, thẩm định, biên tập thông tin do các cơ 
quan, đơn vị cung cấp; cập nhật thông tin lên Cụm TTĐN (Màn hình LED) vào 
các ngày làm việc trong tuần. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích 
hợp thông tin du lịch cho tủ tra cứu điện tử của Cụm TTĐN. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan xây dựng dự toán 
kinh phí hằng năm bảo đảm duy trì các hoạt động của các Cụm TTĐN. 

d) Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông 
theo quy định. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh  

a) Trực tiếp quản lý hoạt động thiết bị Cụm TTĐN, tổ chức vận hành thiết 
bị hoạt động từ 8 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút hàng ngày; có các phương án 
về nguồn điện, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ; đảm bảo 
an ninh trật tự, an toàn cho Cụm TTĐN; kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và 
Truyền thông khi có sự cố xảy ra. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán kinh phí 
quản lý, vận hành, sửa chữa, nâng cấp Cụm TTĐN; chủ động khai thác nguồn 
kinh phí xã hội hóa bảo đảm hoạt động của Cụm TTĐN (từ các hoạt động quảng 
cáo, quảng bá,…). 
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3. Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với 
Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý tài 
sản Cụm TTĐN. 

- Cung cấp thông tin thuộc các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu; văn hóa, thể 
thao và du lịch; đối ngoại cho Cụm TTĐN (qua Sở Thông tin và Truyền thông). 

4. Sở Tài chính 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí duy trì hoạt động của các 
Cụm TTĐN theo quy định. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí duy trì hoạt 
động của các Cụm TTĐN bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước. 

5. Các sở, ban, ngành; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
UBND các huyện, thành phố 

Chủ động phối hợp, cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông nguồn 
thông tin đối ngoại theo quy định tại Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND, ngày 
10/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối 
ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các văn bản liên quan. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện; trong quá 
trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh cần kịp thời phản ánh về Sở Thông 
tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Đài PTTH, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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