
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-NC Lạng Sơn, ngày       tháng  4  năm 2020 

V/v tăng cường hợp tác với Quảng 

Tây, Trung Quốc trong phòng, chống 

dịch bệnh và thông quan hàng hóa 

 

 
           Kính gửi:   

- Các Sở: Ngoại vụ, Y tế, Công Thương; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

Cục Hải quan; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện biên giới. 

 

Xem xét Báo cáo số 40/BC-SNgV ngày 24/4/2020 của Sở Ngoại vụ về 

việc báo cáo kết quả hội đàm với Quảng Tây, Trung Quốc về phối hợp trao đổi 

phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Ngoại vụ tiếp tục giữ liên hệ, thường xuyên trao đổi với phía 

Quảng Tây, Trung Quốc để phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trao đổi tình hình 

phòng chống dịch bệnh giữa hai bên; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới 

Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao, tranh thủ xin ý kiến chỉ đạo của 

Bộ Ngoại giao, đồng thời chủ động bám nắm tình hình, tham mưu, kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh các nội dung mới phát sinh. 

2. Các sở, ngành liên quan: Y tế, Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, 

UBND các huyện biên giới và các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở tình hình 

thực tế và chức năng nhiệm vụ của ngành, chủ động đề xuất các nội dung, 

phương thức liên lạc, trao đổi thông tin với các cơ quan, cấp tương ứng của 

Quảng Tây, Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn trong 

thông quan hàng hóa; báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước khi trao đổi đối với 

những nội dung vượt thẩm quyền, phức tạp, nhạy cảm, đồng thời gửi Sở Ngoại 

vụ để tổng hợp, đánh giá chung.  

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và Cục Hải quan chủ động nắm bắt tình hình về các 

chính sách, chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ý kiến chỉ đạo của Bộ 

Công Thương Việt Nam đối với hoạt động giao thương hàng hóa khu vực cửa 

khẩu giữa Lạng Sơn và Quảng Tây để tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp 

với tình hình trên địa bàn tỉnh. 

4. Giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các 

huyện biên giới tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, kịp 

thời ngăn chặn các trường hợp buôn lậu, tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; đề 
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xuất trao đổi với phía đối diện xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới đảm bảo 

thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Trung Quốc./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: NC, KTTH, KGVX, TH; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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