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TINTI LJNG SON 

S&295/BC-TBCTCK LcingSo'n, ngày 3 tháng 14 näm 2020 

V/v báo cáo Cong ham cüa Van VAN iorG UND L.NG scl 
phông cra khu khu tr trj dan tc 
Choang Quàng Tây, Trung Quoc 

A,  Sc" 

*DEN Ngoy:..  

KInh gui: Uy ban nhân dan tinh.  (:n uve. 

Ngày 23/10/2020, Tiu ban cong tác cira 1<hu tinh Lang Soii, Vit Narn nh.n 
duc'c Cong ham cUa Van phông c1ra khâu Khu t1,r trj dan tc Choang Quâng Tây, 
Trung Quôc trao dôi ye thô'i gian mó' cira và thông quan c1ra khâu theo nOi  dung 
thu' trao dOi cüa So' Ngoti vii tinh Lang San gui Van phOng Ngoi sir Quâng Thy 
ngày 09/10/2020. Qua nghiên ciru ni dung trao dôi cüa phIa Ban,  Tiêu ban cong 
tác ci1a khâu tinh Lng San trân tr9ng báo cáo, kiên nghj nhu sau: 

1. V vic chInh thfrc dira vào 4n hành du'ô'ng chuyên diing vn tãi hang 
hóa Tan Thanh/Vit Nam - P0 Chài/Trung QuOc 

Bn thông báo hin nay dang tIch crc trin khai xay dyng, hoàn thin CO' SO' 

vt chat tai  cira khâu phIa Trung Quôc vâ cam ket cO gang vào nira dâu näm 2021 
s hoàn thành vic nghirn thu, mo' chinh thirc và du'a tuyên duô'ng nay vào hoat 
dng thành lôi thông quan thuc cp cra khâu Quoc tê Hu Nghj/Vit Nam - HU'u 
Nghj Quan/Trung Quôc. Tuy nhiên, dê tiêp t'tic thüc day phIa Ban  không tn hoãn 
lui iai  thô'i gian vn hãnh chInh thuc, dê ngh UBND tinh tiêp t1ic chi do CáC Ca 
quan chuc nàng, chInh quyên hai Ben hoân thin ha tang ki thut cira khâu vá các 
th: tic ni b cO lien quan dê dua tuyên du'à'ng chuyên dung vQn tái hang hóa Tan 
Thanh1Vit Narn - Pô Chai/Trung QuOc (qua khu vl'c mOc 108 8/2 - 1089) di vào 
van hành chInh thirc theo dung thi gian hai Ben dà thOa thuQn (ngay 31/5/2021). 
Khi chInh thrc dua tuyen duà'ng vao hoat dông, d nghj hai Ben nhât thiêt phãi 
thirc hiên theo dung thông 1 quôc tê dôi vo'i phuung tin 4n chuyen hang hóa qua 
biên gio'i cua khâu (Xe Ô to Vit Nam chO' hang xuât khâu cüa Vit Narn sang ben 
bäi cua khâu Trung QuOc dê sang tái hang hóa; xe 0 to Trung QuOc ch& hang xuât 
khâu cUa Trung Quôc sang ben bai cua khâu Vit Nam d sang tãi hang hóa). VI 
hin nay toàn b xe ô to cüa Vit Nam sang Trung Quoc dê giao, nhn hang hOa, 
nhu' vây Se ânh huO'ng den vic lam, 1i Ich cüa ngu'o'i lao dng yà doanh nghip 
Vit Nam dâu tu' djch v1i ben bäi, mt khác gay khó khan cho cong tác kiem tra, 
giám sat, báo dam an ninth dOi vó'i phuang tin, hang hóa khi nhp khâu, 

D tao  diu kin cho hoat  dng xut nhp khu, giao thu'o'ng thüc dy phát 
trien kinh tê gia hai Ben, phu hçip vói th0a thun xây dirng khu hp tác kinh tê 
xuyên biên gio'i Dông Däng/Lang San - Bang Tung/Trung Quoc. Ngoai vic du'a 
tuyên diiô'ng chuyên diing yân tài hang hóa Tan ThanhIVit Nam - P0 Chai/Trung 
Quoc chInh thuc dua vào hoat  dng, tro' thánh Lôi thông quan thutc cua khâu 
QuOc te Hthi Nghj/Vit Nam - Hfi'u Nghj QuanlTrung QuOc. D nghj UBND tinh 
báo cáo, kien nghi các B, Ngánh Trung uo'ng yà ChInh phü thOa thun dua cp 



cra khu Tan ThanhIVit Narn - Pô Chài/Trung Quc và cp cia khu Cc 
NamIVit Narn - Lung Vài/Trung Quôc thành Lôi mô' thuc c1ra khâu Quôc tê Hth.r 
NghjIVit Nam - Hcu Ngh Quan/Trung Quoc du'gc áp diing chInh sách theo 1oi 
hInh cira khu song phu'oiig k ca thông quan hang hóa và thu tçrc xuât nhp canE. 

2. V vic mô' cü'a, nâng cp cp cfl'a khâu BInh Nghi/Vit Nam - BInh 
Nhi Quañ/Trung Quôc 

Thng nht vói quan di&rn cüa phIa Ban,  vic nâng cp cp cua ldiAu Birth 
Nghi/Vit .Narn - BInh Nhi Quan/Trung Quoc thành cüa khâu song phtrong thuc 
thârn quyên cüa ChInh phü hai nu'óc, nhung hin nay hai Ben chua dat  dLrç'c sir' 
dông thun ye vic nâng cap cp cira khâu nay, dê nghj UBND tinh báo cáo ChInh 
phü cho chü tru'clng chi dao,  dOng thi kiên nghj dua vào chuo'ng trInh tháo 1un 
cüa Hi nghj lan thi 8 Uy ban hgp tác quãn 1 cü'a khâu biên gió'i trên dat lien Vit 
Narn - Trung Quôc. Tuy nhiên, vic nâng cap c.p cira khâu nay cap tinh hal Ben 
dêu xuât phát tir nhu câu thii'c tin, tai  cuc din darn gân day nhât giQ'a dông chI 
Ho Tiên Thiu - Chü tjch LJBND tinh Lang Son/Vit Narn và dông chI Trân Vu - 
Chü tich ChInh phü khu tir tn clan tc Choang Quáng Tây/Trung Quoc dä dt du'çc 
sr dông thu.n, mong muOn sóm nâng cap cp cua khâu nay de phiic v1t nhu câu 
giao lu'u, phát triên kinh te cüa hai BCn. Hin nay ye phIa Vit Narn ho sa, thu tiic 
các bró'c dê nghj ChInh phü quyêt djnh nâng cap cp cra khâu nay (theo khoãn 1, 
clieu 20/Nghj djnh I 12/2014-CP ngày 21/11/2014 cua ChInh phü Quy djnh ye quán 
l cá'a khâu biên giói dat lien) co ban dã hoàn chinh, chi thiCu duy nhât biên ban 
thóa thuQn giü'a cap tinh hai Ben. Dê sórn dat  dtrgc thóa thuQn vó.i ChInh phu Khu 
ti1' trj dan tc Choang Quáng Tây/Trung Quôc, dCnghj TJBND tInh chi dao  S& 
Ngoi vi tiCp tic lam dâu rnôi thiic day hai Ben kI ket biei bàn ghi nhó' ye vic mO' 
chInh thirc cp cra khâu song phu'o'ng Blnh Nghi/Vit Narn - Blnh nghi 
QuanlTrung QuOc (du'a vào chu'ang trInh cüa Uy ban cong tác lien hqp 4 tinh - khu 
to chirc tai  Cao Bang vào cuôi nãm 2020 hoc dâti nárn 2021 tó'i). 

3. Thông nhât bng van ban v thôi gian m& cü'a lam vic hang ngày ti 
cp cü'a khâu Chi Ma/Vit Nam - Ai Diêm/Trung Quôc 

PhIa Ban  kin nghj hai Ben s tin hành trao di sau khi 1y kin thng nhit 
cüa các lxc lu'png chc nàng tai  cira khâu y diêu chinh thai gian rnó' cü'a lam vic 
hang ngay tai  cp cu'a khâu song phuD'ng Chi MaIVit Narn - Ai Diem/Trung 
QuOc. Thi'c hin diem 4, Dieu 5, Hip djnh ye cua khâu và Quy che quan 1' cira 
khâu bien gii trên dat lien Vit Nam - Trung QuOc, Tieu ban cong tác cüa khâu d 
ngh UBND tinh giao So' Ngoi v1.i tiep tiic giao thip, trao dOi yó'i phIa Quàng Thy 
so'm an djnh thô'i gian to chirc hi dam cap tinh de thông nhât thô'i gian lam yiêc tai 
cüa k.hâu va kI kêt yàn bàn thôa thun bô sung Hip dnh, báo cáo Chfnh phü hai 
Ben thrc hin. ye thô'i gian lam vic tai  cp cua khâu nay thông that nhu thông 
báo tai  diem 2 ni dung Cong ham sO 19 cüa SO' Ngoai yu dã trao dOi yâj Ban. 

4. V diu chinh, kéo dãi thô'i gian thông quan ti các cp cfra khâu biên 
gió'i Tan Thanh - Pô Chài; Côc Nam - Lung Vài; Na HInh - Kéo Ai 

Theo kin ngh cüa phIa Ban  d tip t11c diu chinh, kéo dai thi gian thông 
quan tai  các cp cua khâu/cp chg biên gii: Tan Thanh - P0 Chài; COc Narn - 
Lung vai; Na HInh - Kéo Ai hai Ben cn lay kiên yj các ban, nganh kiêrn tra, 



1cim nghim tai  c1ra kMu thng nMt s tip tçic tin hânh trao di. Tuy nhiên, v 
phIa ta các 1irc lu'çing chrc náng tai  cfra khu dâ thông nEat thô'i gian lam vic nhu 
dãtrao dôi vi Ban.  Vê viêc nay d nghj UBND tinh tiêp tiic chi d.o S& Ngoi vii 
kiên nghj vi Van phông ngoi sir Quãng Tây sóm thông nhât vái các ban, ngành 
kiêrn tra kiêm nghim ye thè'i gian lam vic tai  cira khâu theo dê nghj cüa ta, sau 
do to chc hi dam hoc g1i cong ham xác nhn, báo cáo cap tinh hai Ben thông 
nEat tnró'c khi triên khai thuc hiên. 

V viêc Ta d nghj hai Ben cling xüc tin khôi phiic hoat dng giao thuoiig 
qua lai tai các cp cüa khâu (c.p ch biên gii) khác dê phçic vii nhân dan khu virc 
biên gii hai nithc qua 'ai  thàm than, trao dôi hang hóa nhung phIa Ban  chu'a trá 
li, có the do nhiêu nguyen nhân, trong do có vic lo ngi truc slr lay lan cüa djch 
Covid-19 hoc do tác dng tr chInh sách qun iS' biên gio'i, thuang mai  ciiaphIa 
Ban, thi gian ti dê nghi UBNID tinE tiêp tiic chi dao  Ban qun iS' khu kinh tê cü'a 
khâu DOng Bang - Lang So'n, UBND các huyn biên gii chü trI, phôi hgp vO'i các 
1ic lu'çmg chic nàng tai  c1ra khâu chñ dng giao thip, hi dam vi cap tu'cmg cüa 
phIa Ban  dê tiêp tçic trao ctôi, kiên nghj vói phIa Ban. 

5. V vic du ni giao thông du'ô'ng b ti các cp chç' biên gió'i 

Vic d.0 n& giao thông dung b tai  cp chc biên giói P0 Nhüng/VN - DaLI 
Ai/TQ dê ngh UBND tinh giao cho UBND huyn Cao Lc chü tn cüng các S&, 
Ngành lien quan to chirc hi darn thông nEat vói ban  ye vic dâu nOi, tOng h?p  báo 
cáo UBND tinE dê báo cáo Uy ban lien h9p biên gió'i Vit Trung hal Ben phC 
chuân, tniên khai thuc hin. DOi vO'i cp chg biên giói Co Sâu/VN - Bàc So'n!TQ de 
nghj UBND tinh giao Ban Quan iS' Kim kinh te c1ra khâu Bong Bang - Lang San 
chU trI phôi hçip các SO', Ngành lien quan nghiên cru, khao sat dâu tu', xây dçrng Co.  

sO' htang cia khâu, nEat ia quan tam trao dOi thông nhât vó'i phIa TQ nan thang va 
h thâp d cao diem dâu nôi duO'ng b khu viic mOc 11.82. 

Tiu ban cong tác cü'a khu tinh Lang San tran tr9ng báo cáo US'  ban nhân 
dan tinh nàrn, chi dao./. i2- 

(Gi'i kern theo Cong ham cia Van phOng cz'a khdu KIm tii' trf dan t(3c Choang 
Quthng Tdy, Trung QuOc và ban dich,). 

No'i nliân: 
- Nhu' kInh gui; 
- B Tu Iênh BDBP; 
- Cic CCra khâu BDBP/Co' quan Thu'ô'ng tri'c 
Uy ban HTCK phIa Vit Nam; 
- Die Duong Xuân Huyêii - Trtr&ng Tiêu ban 
cong tác cira kbâu tinh Lang  Son; 
- Lu'u: VT, CQTT, T06. 

KT. TRI1NG TIEU BAN 
TIEU 
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CHI HW9TRTRING BDBP T!NH 

Dai tá Ninh Van Hop 



VAN PHONG CIYA iuiAu KHU TII Tifi 
DAN TOC CHOANG QUANG TAY 

Cong ham v thô'i gian m& cfra và thông quan cfra khu cüa 
Van phông cfra khãu Quãng Thy, Trung Quôc 

KInh giri Tiu ban cong tác cira kh.0 tinh Lang So'n, Vit Nam: 

Van phông c1ra khu Quãng Tây, Trung Qt cxirr1i chüc cao qu' và t& 
dep nhât den Länh dao  vâ toàn the can b, nhân viêc cüa Tiêu ban cong tác cira 
khu tinh Lang San, Vit Nam. 

Ngày 9 tháng 10 närn 2020, 56' Ngoi vi tinh Lang Son da có Cong ham 
gi1i den Van phông Ngoi sir Quàng Tây và Van phông chng tôi ye th6'i gian 
m6' và thông quan c.p cira khâu Birth Nghi — BInh Nhi Quan cüng nhüng sr vic 
khác. Qua nghiên ciru, xin du'cic trao dôi các kiên lien quan nhu' sau: 

I. Ye vic chInh thIi'c 4n hành dung chuyên diing vn tãi hang hóa 
Tan Thanh — Pô Chài 

Dira theo quy djnh v xây dirng co' so' 4t cMt ti ci:ra 1th,u cüa phia 
Trung Quoc, hin nay, thj Bang ThOng dang day nhanh vic xây dimg ti Tuyên 
duOng P6 Chài, bao gôm: TOa nhà kiêrn soát lien hgp hành khách P6 Chài, ca s6' 
v.t chat ti cü'a khâu. . .Cô gang vào nta dâu nàrn 2021 së hoàn thành vic 
nghimthu cap quôc gia, dông thO'i mó' chInh thirc vâ du'a tuyên du'6'ng nay tr& 
thành lOi thông quan thuOc cp cira khâu quôc tê hUn Nghj (Vit Nam) — Httu 
Nghj Quan (Trung Quôc). 

II. V vic mö' cñ'a cip c&a khu BInh Nghi — 1nh Nhi Quan 

Vic m& chInh thrc cira khâu là quyn cüa nhà nu'O'c. Hin nay, cp nhà 
nu'ó'c hai nu'O'c Vit — Trung chua dat  du'9'c kiên thông nhât ye vic mO' chInh 
thtrc cap cira khâu Binh Nghi — BInh Nhi Quan. Dê nghj hai ben cüng thic day 
dua vic mO' chmnh thic cp ci.ra khâu BInh Nghi — Blnh Nhi Quan vào ni dung 
thão lun cfja Hi ngh lan 8 Uy ban hgp tác quàn l c1ra khâu biên gi6'i trên dat 
lien Vit — Trung, sau khi cap nhà nu'ó'c hai nuó'c Vit — Trung dat duc ' kiên 
thông nhât các cap ca sO' s day nhanh thüc tiên. 

III.V vic thng nht bng van bàn vxác djnh thO'i gian m& cira 
lam vic hang ngày ti cp cfra khâu Chi Ma — Ai Diem 

Theo tIm hiu, hin nay, thi gian mO' cira lam vic hang ngày cüa cp 
c1ra khu Chi Ma — Ai Diem 1 tr 9h00 — 17h00 (Gi6' Bac Kinh), nghi yào cuOi 
tuân và ngày i. ye viêc thông nhât bang van bàn d xác djnh thO'i gian mO' cüa 
lam vic hang ngày tai  cp cüa khu Chi Ma — Ai Diem, dê nghj saukhi hai ben 
xin kin ye thO'i gian mO' c1ra lam vic hang ngày tai tai cp c1ra khâu Chi Ma—
Ai Diein vó'i các ban, ngnh kiem tra, kiem nghirn cia khâu se tiep tic tien 
hành trao dôi. 
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IV. V thri gian thông quan tti các cp chçr biêngioi ,• . 

Tháng 9 nàm 2020, thà'i gian thông quan t.i cp chg birigió'i Tan Thanh 
— Pô Chài, Cc Nam — Lung Vài dä dugc diêu chinh tr 9h0O — 15h00, nghi vào 
cui tuan Va ngày 1 thành môi ngày tü 9h00 — 1 9h00, bao gôm Ca ngày nghi và 
ngày 1. Thai gian thông quan t.i c.p chci biên gió'i Na Hinh — Kéo Ai van git 
nguyen là tr 9h00 — 15h00, nghi vào cuôi tuân và ngày lê. Nêu muon them môt 
bithc diêu chinh thai gian thông quan tai  các c.p chci biên gió'i, kiên nghi hai 
ben xin sau khi kiên vó'i các ban, ngành kiêm tra, kiêm nghim cira khâu s 
tiêp t1.ic tiên hành trao dOi. 

V. V vic du ni giao thông dithng btii các cip chç biên gii 
1. CIp chq biên gió'i Pô Nhñng — Dâu Ai. Dira trên thrc tê vic dã m 

cap chci biên gió'i Pô Nhüng — Dâu Ai, nhàm báo dam vic 4n hành thun lci, 

Van phông chñng tôi üng h vic dâu nôi du'ô'ng b ti c.p chci biên giâi nay. 
D nghj hai ben ciing dông thà'i chi do chInh quyên dja phuo'ng nhanh chóng 
dat thrçc kiên thông nhât trong vic xay dimg dau nôi giao thông du'à'ng bô tai 
c.p chg biên gió'i Pô Nhñng — Dâu Ai. Eông thôi, theo quy trInh báo cáo len TJy 
ban lien hcp biên gió'i trên dat lien Vit — Trung môi ben de phê chuân, nhanh 
chóng triên khai xay dirng. 

2. Cp chq biên gió'i Co Sãu — Bãc So'n. Dira trên các quy djnh có lien 
quan phIa Trung Quôc, rnô' tuyên duô'ng là quyen cüa nhà nuo'c. Hin nay, co' s, 
thit bj kiem tra, kiêm nghim tti du'?rng vn tài bien gió'i Bàc San chua dü diêu 
kiên d kiêm tra, kiêrn nghirn, chu'a dat  diiçic s1r phê chuân cia nhà nrn9c. Dê 
nghi hai ben hoan thanh thu tuc nôi bO cua rnôi ben, sau khi chuân bi day du 
diêu kin s tiêp tiic tiên hành trao dôi ye vic dâu nOi giao thông du'ng b. 

Cam an qu Tiêu ban vi nhttng no hrc tIch circ trong vic h9p tác, m& cira 
cira khâu gifta Vit Nam — Trung QuOc. Chüc quan h hü'u háo gifta hai ben tiêp 
tiic phát trien! Chcic cho sr hcip tác cüa hai ben dat  du'p'c nhthig thành tIch mó! 

VAN PHONG CTYA KHAU KHU TV TR 
DAN TQC CHOANG QUANG TAY 

(Dã dóng dâu) 
Ngày 23 tháng 10 näm 2020 
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