
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  4151  /VP-NC Lạng Sơn, ngày 09  tháng 10 năm 2019 

V/v tham mưu hoàn thiện thủ tục xác 
nhận thời gian làm việc chính thức tại 

cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm 

 

 
           Kính gửi:   

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 4346/UBHTCK-VP ngày 01/10/2019 của Uỷ ban 
Hợp tác quản lý cửa khẩu phía Việt Nam về việc đề nghị xác nhận thời gian làm 
việc chính thức và bổ sung cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm vào Phụ lục của 
Hiệp định cửa khẩu, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Cơ quan Thường trực Tiểu ban 
công tác cửa khẩu tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu 
KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tham mưu cho UBND tỉnh trao đổi với Chính 
quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất bằng văn 
bản về thời gian làm việc chính thức tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm theo 
đúng khoản 4 Điều 5 Hiệp định về cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên 
giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

2. Trong khi chờ Chính phủ hai bên đồng ý xác nhận thời gian làm việc 
chính thức tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm: Giao Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, 
Cục Hải quan, các cơ quan kiểm dịch chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục 
thực hiện thời gian làm việc tại cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm như hiện nay 
(từ 07h00 - 17h00, giờ Hà Nội). 

(Công văn số 4346/UBHTCK-VP được phô tô gửi kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Sở NgV, Cục HQ, CA tỉnh; 
- Các cơ quan kiểm dịch; 
- UBND huyện Lộc Bình; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTTH, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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