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BÁO CÁO 

Kết quả trao đổi hội đàm với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân  

thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/11/2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, xem xét đề nghị của Chính phủ nhân 

dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên 

quan, của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc (thị Bằng 

Tường) tại đường biên giới khu vực mốc 1090-1091. Kết thúc cuộc hội đàm, Ban 

Quản lý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh như sau: 

 I. Thành phần tham gia 

1.  Đoàn công tác của Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý - Trưởng đoàn; đại diện 

phòng chuyên môn Ban Quản lý và Trung tâm Quản lý cửa khẩu; 

- Đại diện các sở, ngành: Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND huyện 

Cao Lộc và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

2.  Đoàn công tác của Thị Bằng Tường  

- Ông Lăng Tinh Cao, Phó thị Trưởng thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc – 

Trưởng đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của thị Bằng Tường, đại diện các lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan. 

(Có danh sách hai Bên kèm theo) 

II. Nội dung hội đàm trao đổi của hai Bên 

Trước khi trao đổi với Đoàn công tác của Thị Bằng Tường, Ông Nguyễn Trọng 

Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý đã chủ trì họp thống nhất các nội dung dự kiến trao đổi 

với phía bạn tại Tòa nhà cửa khẩu Tân Thanh. Vào 09 giờ 30 phút, hai bên tiến hành hội 

đàm tại khu vực mốc 1090 với các nội dung cụ thể như sau : 

1. Nội dung trao đổi của Thị Bằng Tường 

(1) Qua nắm tình hình, ngày 24/11/2021 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 33 ca mắc 

COVID-19, Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về nội dung này 
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Liên quan đến nội dung này phía ta đã trao đổi như sau: Ngày 24/11/2021, 

tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến các 

huyện  Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định trong đó có 06 ca tại 

cộng đồng khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc; 06 ca là công nhân xếp dỡ 

hàng hoá của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương là F1 của 02 ca F0 ngày 

20/11/2021 (công dân thị trấn Đồng Đăng), nguồn lây nhiễm do tiếp xúc với công nhân 

từ Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 06 người này thuộc cùng một tổ bốc xếp, cùng sinh 

hoạt tại thị trấn Đồng Đăng, đã được khoanh vùng, cách ly ngay trong đêm ngày 

20/11/2021, các đối tượng liên quan cũng đã được khoanh vùng, cách ly do đó không 

ảnh hưởng đến khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Các trường hợp còn lại chủ yếu 

phát hiện tại các chốt kiểm soát y tế và trong khu cách ly. 

(2) Đề nghị cung cấp thông tin về phương pháp quản lý hàng hóa, lái xe của 

phía Việt Nam 

Liên quan đến nội dung này phía ta đã trao đổi như sau: Tỉnh Lạng Sơn đã xin 

được Chính phủ Việt Nam cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác phòng, 

chống dịch, theo đó sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát người, hàng hóa chặt 

chẽ, nghiêm ngặt như đã thực hiện từ trước đến nay. Cụ thể là kiểm soát theo 03 

vòng: 

+ Vòng 1: lập các chốt kiểm tra, kiểm soát tại huyện Chi Lăng, huyện Lũng để 

kiểm soát toàn bộ người, phương tiện trước khi vào địa phận tỉnh Lạng Sơn; 

+ Vòng 2: lập các chốt kiểm tra, kiểm soát tại khu vực Barie số 2 trước khi vào 

các cửa khẩu để kiểm soát toàn bộ người, phương tiện trước khi vào khu vực cửa khẩu; 

+ Vòng 3: thực hiện kiểm tra, kiểm soát tại cổng các bến bãi để kiểm soát toàn bộ 

người, phương tiện trước khi vào giao dịch; 

Toàn bộ người, hàng hóa trước khi vào khu vực cửa khẩu đã được kiểm soát 

chặt chẽ, phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định 

(3) Phương thức quản lý của Việt Nam đối với lái xe chuyên trách của Trung 

Quốc khi sang cửa khẩu phía Việt Nam giao nhận hàng như thế nào? 

Liên quan đến nội dung này, phía ta đã trao đổi như sau: Chúng tôi kiểm soát 

chặt chẽ đối với lái xe chuyên trách Trung Quốc sang cửa khẩu phía Việt Nam giao 

nhận hàng, theo đó phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định; đã bố trí khu vực dành riêng cho lái xe chuyên trách Trung Quốc đảm 

bảo không tiếp xúc với lái xe, chủ hàng Việt Nam; thường xuyên kiểm tra việc thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch và đã xử lý một số trường hợp lái xe Trung 

Quốc vi phạm quy định phòng chống dịch. Hiện tại lái xe chuyên trách Trung Quốc 

đã cơ bản chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch của phía Việt Nam  

(4) Tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng những phương pháp như thế nào để tăng cường 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Liên quan đến nội dung này, phía ta đã trao đổi như sau: Về quan điểm, tỉnh 

Lạng Sơn chú trọng, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-

19. Về phương châm thực hiện “sớm một bước và cao hơn một cấp” trong phòng 
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chống dịch và đã xin Chính phủ cơ chế phòng chống dịch đặc thù. Về biện pháp thực 

hiện: (i) Tất cả lái xe, hàng hóa trước khi vào tỉnh Lạng Sơn đã được kiểm tra, kiểm 

soát theo quy định, theo đó lái xe phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 theo phương 

pháp PCR âm tính còn hiệu lực trong 72 giờ hoặc thực hiện xét nghiệm nhanh tại 

chỗ, có kết quả âm tính; (ii) Các trường hợp nhiễm dịch hoặc nghi ngờ nhiễm dịch đã 

kịp thời khoanh vùng, cách ly, đồng thời chúng tôi cũng đã làm tốt công tác truy vết 

theo quy định; (iii) Phương tiện chở hàng từ nội địa cũng đã được bố trí, sắp xếp vào 

khu vực riêng ngoài cửa khẩu, sau khi thực hiện xong thủ tục thông quan sẽ được 

phun khử khuẩn buồng lái vào giao cho lái xe chuyên trách để điều khiển sang Trung 

Quốc giao hàng; (iv) Trong khu vực cửa khẩu luôn duy trì số lượng xe dừng đỗ tại 

bến bãi hợp lý; (v) Lái xe chuyên trách được bố trí sinh hoạt tập trung, riêng biệt, 

được tiêm đầy đủ 02 mũi vắc xin verocell và thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng 

phương pháp PCR định kỳ 03 ngày/lần; (vi) Lái xe đường dài cũng được bố trí vào 

khu sinh hoạt tập trung để kiểm soát y tế theo quy định; (vii) Đại lý hải quan, người 

lao động, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu được xét nghiệm COVID-19 định kỳ 

05 ngày/lần; (viii) Công dân Lạng Sơn trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin verocell và 

các vắc xin khác mũi 1 là trên 90%, và đầy đủ 02 mũi là trên 70%, hiện đang tiến 

hành tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi. 

Công tác phòng, chống dịch của tỉnh Lạng Sơn đã nhanh hơn, cao hơn so với 

các tỉnh nội địa. Trong phân công nhiệm vụ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 

tỉnh Lạng Sơn là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng là đồng chí Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên là Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành của tỉnh. Tại các huyện, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch là đồng chí Bí 

thư huyện ủy, Chỉ huy trưởng là đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Qua đó cho thấy cả 

hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp của tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc, công tác 

phòng, chống dịch đang được phía ta thực hiện đồng bộ, quyết liệt, do đó đề nghị 

phía bạn yên tâm và tin tưởng. 

(5) Để đảm bảo an toàn của 02 bên, đề nghị từ lần sau thực hiện hội đàm trực 

tuyến. Theo đó đề xuất thử nghiệm trao đổi trực tuyến giữa Ban Bảo Thuế tổng hợp 

Bằng Tường, thị Bằng Tường và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – 

Lạng Sơn vào đầu tuần sau (thứ hai - thứ ba).  

Liên quan đến nội dung này, phía ta đồng thuận với đề xuất của phía Bạn, sẽ 

báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và sẽ giao Trung tâm Quản 

lý cửa khẩu là đầu mối liên hệ, phối hợp với thị Bằng Tường triển khai thực hiện nội 

dung này.  

(6) Theo yêu cầu của cấp trên, toàn bộ lái xe, nhân viên, đại lý hải quan và các 

lực lượng chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc phải thực hiện xét nghiệm 

COVID-19 định kỳ 02 ngày/lần, phải sinh hoạt tại khu vực cửa khẩu, và các lực 

lượng trực tiếp kiểm soát đối với hàng đông lạnh nhập khẩu từ Việt nam phải cách ly 

21 ngày trước khi trở về khu vực nội địa. Do đó đề nghị phía Việt Nam động viên các 

doanh nghiệp và thực hiện không cho xe đông lạnh xuất sang Trung Quốc trước và 

sau 14 ngày của dịp tết Nguyên đán truyền thống sắp tới để cán bộ phía Trung Quốc 

được về ăn tết với gia đình. 
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Liên quan đến nội dung này, phía ta trao đổi như sau: Ủng hộ quan điểm tạo 

điều kiện cho cán bộ trực tiếp kiểm soát hàng đông lạnh trong công tác phòng, chống 

dịch, đảm bảo thời gian cách ly, được ăn tết cùng gia đình. Tuy nhiên hoạt động này 

liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và quy định tại 

các Hiệp định liên quan và thông lệ Quốc tế. Do đó chúng tôi ghi nhận để báo cáo, 

xin ý kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền rồi sẽ thông tin lại cho phía bạn.  

(7) Hoa quả, trái cây của Việt nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải kiểm 

dịch 100% trong khi đó của Thái Lan chỉ thực hiện kiểm soát 30%. Đề nghị phía Việt 

Nam báo cáo các Bộ, ngành Trung ương để nhanh chóng ký kết Nghị định thư với 

Trung Quốc về kiểm dịch đối với các mặt hàng hoa quả, trái cây để giảm tỷ lệ kiểm 

tra, kiểm soát, đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa. 

Liên quan đến nội dung này, phía ta cho biết đã báo cáo và tham mưu cho Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để nhanh chóng thực hiện ký kết 

Nghị định thư với Trung Quốc về kiểm dịch đối với các mặt hàng hoa quả, nông sản 

xuất khẩu. Hiện đang chờ giải quyết. Đề nghị phía bạn phối hợp báo cáo cấp trên để 

cùng thúc đẩy nhanh việc này. 

(8) Tại khu vực bến bãi của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, công 

nhân bốc xếp đối với hàng đông lạnh có được quản lý tập trung hay không?  

Liên quan đến nội dung này, phía ta cho biết đã quản lý, kiểm soát y tế đối với 

công nhân bốc xếp hàng đông lạnh bình thường như những đối tượng khác, tuy nhiên 

đối với những người mà địa phương cư trú có dịch hoặc nguy cơ cao yêu cầu không 

được về, nếu về thì phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, khi quay trở lại làm 

việc phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. 

(9) Qua nắm thông tin, trong các ngày 20, 21, 23/11/2021 phía Trung Quốc xét 

nghiệm và phát hiện 05 xe đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam dương tính với COVID-

19, trong đó 04 xe nhãn có nguồn gốc từ Thái Lan và 01 xe Thanh Long có nguồn 

gốc từ Việt Nam. Các trường hợp này đều được phía Trung Quốc phát hiện sau khi 

hàng hóa nhập khẩu sang bến bãi phía Trung Quốc. Để tăng cường kiểm soát xe đông 

lạnh xuất sang Trung Quốc, đề nghị phía Việt Nam thực hiện xét nghiệm, kiểm dịch 

hàng hóa trước, có kết quả âm tính mới cho xuất sang Trung Quốc. 

Liên quan đến nội dung này, phía ta đã trao đổi như sau: Đối với các phương 

tiện đông lạnh chở hàng quá cảnh có nguồn gốc từ các nước khác như Thái Lan, sẽ 

thực hiện xuất khẩu thẳng vào các bến bãi phía Trung Quốc, phía Việt Nam không 

thực hiện được việc mở container để kiểm tra, kiểm dịch hàng hóa. Đối với các 

phương tiện đông lạnh chở hàng của Việt Nam, phía tỉnh Lạng Sơn sẽ báo cáo đề 

xuất của phía bạn lên cấp trên, sau khi có chỉ đạo sẽ thông báo cho phía bạn. 

2. Nội dung trao đổi của Ban Quản lý 

(1) Qua nắm tình hình và thông tin của Quý phương cho biết, sáng nay ngày 

25/11/2021 bị lỗi mạng, tạm dừng thông quan tại 02 cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu 

Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài. Đề nghị nhanh chóng khắc phục để khôi phục 

hoạt động thông quan bình thường. 
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Lượng hàng hóa thông quan tại 02 cặp cửa khẩu này rất lớn: Lượng hàng 

Trung Quốc xuất sang Việt Nam tại cửa khẩu Hữu Nghị là 500-700 xe/ngày; tại cửa 

khẩu Tân Thanh trên 100 xe/ngày; Lượng hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc tại 

cửa khẩu Hữu Nghị trên 200 xe/ngày; tại cửa khẩu Tân Thanh trên 200 xe/ngày. Do 

đó đề nghị thị Bằng Tường tăng cường phối hợp với tỉnh Lạng Sơn để tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, giảm chi phí và thời gian thông quan 

cho doanh nghiệp hai bên. 

Liên quan đến nội dung này, phía thị Bằng Tường trao đổi: Hệ thống quản lý 

của phía Trung Quốc bị lỗi mạng, cần 02-03 tiếng để giải quyết. Sau khi hội đàm 

xong sẽ về kiểm tra lại để khôi phục lại hoạt động thông quan tại 02 cặp cửa khẩu 

Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài. 

(2) Đề nghị Quý phương bố trí địa điểm, điều kiện sinh hoạt cho Lái xe chuyên 

trách Việt Nam sang Trung Quốc giao nhận hàng để đảm bảo sức khỏe cho Lái xe và 

tăng cường công tác phòng, chống dịch. 

Liên quan đến nội dung này, phía thị Bằng Tường trao đổi: Tại Pò Chài đã bố 

trí 01 khu sinh hoạt cho lái xe chuyên trách Việt Nam tại Bãi giám sát hàng hóa, 

trong đó đã bố trí 03 máy bán hàng tự động để cung cấp đồ uống, mỳ ăn liền... đồng 

thời cũng bố trí một số nhà vệ sinh dành riêng cho lái xe Việt Nam. Tại Hữu Nghị 

Quan, phía Bằng Tường đang thực hiện cải tạo một số container để làm địa điểm cho 

lái xe chuyên trách Việt Nam sinh hoạt; đồng thời sẽ bố trí 03-04 máy bán hàng tự 

động như đã thực hiện tại Pò Chài; Bố trí cây nước nóng và một số nhà vệ sinh riêng. 

Thời gian hoàn thành muộn nhất là thứ bảy, chủ nhật tuần này. 

(3) Tổng lượng xe không của Việt Nam tồn tại các bến bãi phía Trung Quốc rất 

lớn (trên 1.000 xe). Đề nghị Quý phương phối hợp, tạo điều kiện cho xe không sớm 

về Việt Nam để giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

 Liên quan đến nội dung này, phía thị Bằng Tường đưa ra biện pháp: Hai bên 

cùng lập một nhóm trên ứng dụng WeChat để thực hiện quản lý đối với nội dung này. 

Theo đó phía Bằng Tường sẽ thống kế lượng xe không tồn tại 06 bến bãi của Bằng 

Tường hàng ngày để thông tin cho chúng ta. Trên cơ sở đó chúng ta thông tin cho các 

doanh nghiệp biết để điều lái xe sang nhận xe không về với số lượng khoảng 80-100 

xe/ngày. Phía Việt Nam có thực hiện tổng hợp số lượng, thời gian, thông tin lái xe cụ 

thể gửi cho thị Bằng Tường để cùng phối hợp thực hiện. Bên phía Trung Quốc cử 

Ông Vi Chí Hưng và Ông Bành Dũng là đầu mối thực hiện.  

 Đồng thời phía Bạn thông tin thêm là hiện tại, lái xe chuyên trách Trung Quốc 

sau khi lái xe hàng sang Việt Nam sẽ thực hiện lái 01 xe không về Trung Quốc. Tuy 

nhiên lái xe chuyên trách Việt Nam sau khi lái xe hàng sang Trung Quốc không thực 

hiện lái xe không về Việt Nam nếu không phải xe của doanh nghiệp chủ quản lái xe 

đó. Nếu thực hiện tuyên truyền tốt hơn sẽ giải quyết được lượng xe không của Việt 

Nam tồn tại Trung Quốc. 

Về vấn đề này ta trao đổi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho lái xe, chủ 

hàng phía Việt Nam, thống kê, tổng hợp lượng, thời gian, thông tin lái xe để phối hợp 

với bạn cùng thực hiện, cử Ông Vi Nhân Đạo PGĐ TTQLCK là đầu mối. Riêng lập 
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một nhóm trên ứng dụng WeChat để phối hợp thực hiện quản lý giữa hai bên, sẽ 

nghiêm túc nghiên cứu và sớm thực hiện đúng quy định. 

 III. Nhận xét đánh giá  

1. Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, 

Ngoại vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBNd huyện Cao Lộc, các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương 

tổ chức họp, hội ý thống nhất nội dung trước khi trao đổi với phía bạn. Các nội dung 

trao đổi với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, 

Trung Quốc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh trong công 

tác phát ngôn về công tác phòng chống dịch và phù hợp với tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu cũng như chức năng, nhiệm vụ của các thành phần tham 

dự. 

2. Phía Quảng Tây, Trung Quốc rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh phát sinh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và công tác phòng, chống dịch của tỉnh, đặc biệt là tại các 

khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Do đó cần thiết phải nâng cấp 

độ phòng chống dịch tại các khu vực cửa khẩu, đặc biệt là các cửa khẩu trọng điểm, 

chủ lực như Hữu Nghị, Tân Thanh lên mức cao nhất. Yêu cầu phải thực hiện xét 

nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR định kỳ đối với các lực lượng chức năng, 

đại lý hải quan, doanh nghiệp... có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao để kịp thời 

khoanh vùng, cách ly, dập dịch; đồng thời hạn chế tối đa lượng lái xe đường dài vào 

khu vực cửa khẩu. 

3. Việc phía Trung Quốc yêu cầu chúng ta thực hiện xét nghiệm, kiểm dịch hàng 

hóa đông lạnh, có kết quả âm tính mới cho xuất sang Trung Quốc cần phải có ý kiến 

của cơ quan chuyên ngành là Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII đồng thời cần phải 

thống nhất với phía Trung Quốc về việc hai Bên phải chấp nhận kết quả kiểm dịch 

của nhau, tránh việc 01 xe chở hàng phải thực hiện kiểm dịch 02 lần, tăng chi phí của 

doanh nghiệp. 

4. Việc phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam không cho hàng đông lạnh 

xuất khẩu sang Trung Quốc trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày để cán bộ kiểm 

soát phía Trung Quốc được về quê ăn tết là hợp lý, cần được nghiên cứu, xem xét để 

phía Bạn cùng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.  

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở các đánh giá, phân tích ở trên, Ban Quản lý đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh một số nội dung như sau: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cơ 

quan liên quan xem xét đề nghị của phía thị Bằng Tường về việc dừng cho hàng đông 

lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày. Báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh. 

2. Chỉ đạo Sở Y tế lưu ý trong việc đưa các thông tin về tình hình dịch bệnh 

phát sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu, tránh trường hợp đưa 
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thông tin không đầy đủ hoặc nhạy cảm, ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và hoạt 

động thông quan hàng hóa. 

3. Giao Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII nghiên cứu, tham mưu nội dung trả 

lời về đề xuất phía Việt Nam thực hiện kiểm dịch hàng hóa đông lạnh, có kết quả âm 

tính mới cho xuất sang Trung Quốc của thị Bằng Tường.  

4. Giao UBND các huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình và các huyện biên 

giới tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch tại khu 

vực cửa khẩu lên mức độ cao nhất, đảm bảo khu vực cửa khẩu là vùng “xanh”, vùng 

không có dịch để làm cơ sở cho công tác trao đổi, đàm phán, thống nhất với phía Bạn 

các nội dung tạo điều kiện cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu; Chỉ 

đạo các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát y tế tại 

các chốt vào địa phận tỉnh. 

5. Chỉ đạo công ty Xuân Cương tăng cường công tác phòng chống dịch trong 

khu vực bến bãi của công ty, tăng cường quản lý đội lái xe chuyên trách, cán bộ, nhân 

viên công ty, đặc biệt là tăng cường quản lý, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch 

cho lao động bốc xếp hàng hóa của công ty. 

6. Đồng ý cho BQLKTCK lập một nhóm trên ứng dụng WeChat để thực hiện 

trao đổi thông tin quản lý đối các phương tiện, hàng hóa giữa hai bên, xây dựng 

phòng họp trực tuyến theo tiêu chuẩn quy định; Giao sở Ngoại vụ hướng dẫn xây 

dựng quy chế thực hiện hội nghị trực tuyến giữa chính quyền, các Ban, trung tâm 

quản lý của hai bên theo đúng quy định của pháp luật; giao sở TTTT hướng dẫn việc 

thiết lập đường truyền để thực hiện hội nghị trực tuyến giữa hai bên.  

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (B/c); 

- Đ/c Đoàn Thu Hà, PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở ngành: YT, NgV, CT, TTTT, BCH BĐBP 

tỉnh, CHQ tỉnh, CA tỉnh; 

- UBND huyện Cao Lộc;  

- Lãnh đạo Ban; 

- TTQLCK; 

- Lưu VT, KH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-BQLKKTCK ngày    /11/2021 

của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn) 

 

I. Đoàn công tác của Ban Quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan 

1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn, Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc; 

3. Ông Lều Minh Tiến, Phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

4. Ông Trịnh Quang Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị; 

5. Bà Triệu Kim Chi, Phó trưởng phòng quản lý thương mại, Sở Công thương; 

6. Ông Hoàng Phúc Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế; 

7. Ông Phan Thanh Thìn, Phó Trạm trưởng Trạm kiểm dịch Y tế Hữu Nghị;  

8. Ông Bế Thái Hưng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục hải quan Tân Thanh;  

9. Ông Từ Duy Thứ, Phó trưởng phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ; 

10. Bà Hứa Thị Hồng, Phó chi cục trưởng, Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; 

11. Ông Nguyễn Hồng Cương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị 

Xuân Cương; 

12. Ông Phạm Công Thành, Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

  13. Ông Vi Nhân Đạo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm quản lý cửa khẩu; 

14. Ông Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý cửa khẩu 

15. Ông Triệu Văn Vì, viên chức Trung tâm quản lý cửa khẩu, phiên dịch. 

II. Đoàn công tác của Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc 

1. Ông  Lăng Tinh Cao, thường vụ thị uỷ, Phó chủ nhiệm Ban quản lý khu vực 

Sùng Tả khu thử nghiệm Mậu Dịch tự do Quảng Tây Trung Quốc, khu Bảo thuế tổng 

hợp Bằng Tường Quảng tây, trưởng đoàn  

2. Ông Hoàng Sinh Đệ, thường vụ thị uỷ, phó thị trưởng thị Bằng Tường, Phó 

trưởng đoàn; 

3. Ông Bành Nhân Khải, Phó Trường phòng Hải quan Hữu Nghị Quan; 

4. Bà Mạc Hiến Phần, Cục trưởng Cục ngoại sự và sự vụ biên giới thị Bằng Tường; 

5. Ông Bành Huy, Cục trưởng Cục Thương mại quản lý cửa khẩu thị Bằng Tường; 

6. Ông Âu Thiệu Mẫn,  Cục Trưởng Cúc sức khoẻ Y tế thị Bằng Tường; 

7. Ông Trần Quý, Cục Trưởng Cục giao thông thị Bằng Tường;  

8. 01 đại diện Trạm biên kiểm Hữu Nghị Quan; 

9. Ông Vương Khởi Vân, Tổng Giám đốc công ty Tường Phát; 

  10. Ông Nông An Dương, Phó tổng giám đốc công ty Quốc Mậu thị Bằng Tường  

11. Bà Lục Thiếu Hà, cán bộ Cục ngoại sự và sự vụ biên giới thị Bằng Tường, 

Phiên dịch.  
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