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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nội dung Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác 
liên hợp giữa các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt 

Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) 
(Báo cáo chung của 04 tỉnh phục vụ Hội nghị UBCTLH lần thứ 10) 

 
   

Thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần 9 Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH) 
giữa các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự 
trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); với vai trò là tỉnh chủ trì phía Việt 
Nam, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 
9 và đề xuất nội dung hợp tác tại Hội nghị UBCTLH lần thứ 10 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về tăng cường quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị 

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 04 tỉnh phía Việt Nam và Khu tự trị dân tộc 
Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, phát triển. Hai bên đã 
duy trì thường xuyên, linh hoạt các hoạt động giao lưu tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh 
đạo cấp cao hai tỉnh - khu, cùng quan tâm chỉ đạo các ngành, các huyện, thị biên 
giới của hai bên tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. 
Từ sau Hội nghị lần 9 UBCTLH đến nay, hai bên đã tổ chức thành công nhiều 
đoàn đại biểu cấp cao hai bên; trong đó đã tổ chức thành công nhiều cuộc gặp của 
lãnh đạo cấp cao hai tỉnh - khu: cấp Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, HĐND tỉnh và nhiều đoàn đại biểu sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo 
các huyện, thành phố hai bên...  

2. Thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế qua biên giới 

 Hợp tác du lịch qua biên giới tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy triển 
khai. Tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thực hiện thí điểm việc tổ 
chức đón khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam du lịch theo hình thức tự lái xe 
qua biên giới Việt - Trung qua cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Móng Cái 
- Đông Hưng. Tháng 9/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn phối hợp 
với Ủy ban phát triển Du lịch Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức khai thông tuyến du 
lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), đồng 
thời tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch lữ 
hành tổ chức các tour du lịch quốc tế qua cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan 
bằng các loại hình xe tự lái có hiệu quả và tiếp tục khai thác các sản phẩm du lịch 
biên giới, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch biên giới. Sở Du lịch Quảng Ninh 
tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Ủy ban phát triển du lịch Quảng Tây và đạt một 
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số kết quả như: Quảng Tây đã hỗ trợ mở 02 khóa đào tạo về hướng dẫn viên du 
lịch cho các tỉnh biên giới Việt Nam trong đó có Quảng Ninh, xây dựng và phát 
triển sản phẩm du lịch xe tự lái qua biên giới thí điểm đến hết năm 2018, xây dựng 
tuyến du lịch tàu biển từ Bắc Hải và Phòng Thành sang Hạ Long.  

Hiệp định hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc được 
các cấp chính quyền hai nước Việt Nam - Trung Quốc quan tâm, tích cực thúc đẩy, 
triển khai hiệu quả. Trong năm 2018, Văn phòng Thường trực của Ủy ban điều phối 
cấp tỉnh Cao Bằng và Tổ công tác liên ngành của Ủy ban điều phối Khu tự dân tộc 
Choang Quảng Tây đã tiến hành 05 cuộc hội đàm, trong đó đã thống nhất và triển 
khai được nhiều nội dung quan trọng. Nổi bật là hai bên đã thống nhất hình thức, 
quy mô xây dựng trạm kiểm tra, kiểm soát, xây dựng hàng rào trên biên giới, đấu 
nối giao thông tại khu vực lối mở; cách thức quản lý khách du lịch qua lại; xác định 
số lượng bè mảng, sử dụng động cơ thân thiện với môi trường. Trong thời gian tới, 
tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ thí điểm đưa khách du 
lịch qua lại Khu cảnh quan mỗi bên. Công ty cổ phần du lịch tỉnh Cao Bằng hợp tác 
với Công ty du lịch của Tịnh Tây, Bách Sắc tiếp tục duy trì tuyến du lịch biên giới 
(02 ngày, 01 đêm) từ Tịnh Tây tới Cao Bằng và ngược lại; hai bên tiếp tục hợp tác 
hiệu quả tuyến du lịch đỏ từ Pác Bó, Cao Bằng đến Long Châu, Quảng Tây. 

3. Về tăng cường kết nối giao thông  

Lạng Sơn và Quảng Tây hiện đang phối hợp triển khai xây dựng, đấu nối 
giao thông đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, 
dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng và phối hợp tổ chức Lễ thông xe vào dịp tổ 
chức Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 (dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy 
05 tỉnh/khu); tích cực kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (đoạn Bắc 
Giang - Lạng Sơn) và xem xét chủ trương đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường 
sắt Hà Nội - Lạng Sơn thành đường sắt tốc độ cao, giai đoạn sau năm 2020. Đã 
hoàn thành việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, đưa vào sử dụng một số tuyến đường 
ra cửa khẩu. 

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc 
Vân Đồn - Móng Cái; đối với việc xây dựng mới tuyến đường sắt Hạ Long - Móng 
Cái, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đang tiếp tục nghiên cứu triển khai dự án 
xây dựng mới tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái trong giai đoạn từ nay đến 
năm 2020 theo quy hoạch về giao thông vận tải đường sắt của Việt Nam. 

Hiện nay, tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã được Thủ 
tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, cơ cấu nguồn vốn, nhất trí điều chỉnh tiến 
độ đầu tư trong giai đoạn 2019-2022 và giao UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư của dự án. Đưa đến cơ hội cụ thể hóa tầm 
nhìn xây dựng và triển khai hành lang kinh tế quốc tế mới trong khuôn khổ hợp 
tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: Từ các nước ASEAN - Hải Phòng/Quảng 
Ninh - Lạng Sơn/Bắc Kạn - cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) - cửa khẩu Long Bang 
(Tịnh Tây, Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) - Quý Châu - Trùng 
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Khánh - theo đường sắt và đường bộ Á - Âu tại Urumqui (Khu tự trị Tân Cương, 
Trung Quốc) - Kazactan - Nga - Đức và ngược lại. 

4. Về tăng cường hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới 

Ngày 10/9/2018, Lạng Sơn đã phối hợp với Quảng Tây tổ chức thành công 
Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái 
Điểm (Trung Quốc); hoàn thành đầu tư và đưa dây chuyền xuất nhập cảnh và dây 
chuyền làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa vào làm việc tại Nhà kiểm soát liên 
hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma ngay sau khi tổ chức Lễ công bố. Tập trung đầu tư, xây 
dựng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu Bình Nghi để đáp ứng các yêu cầu, chuẩn bị các 
điều kiện nâng cấp cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan trong thời gian tới. Đã kiến 
nghị Chính phủ về việc mở các cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng 
Nghịu trở thành lối mở thuộc cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và nâng cấp 
cửa khẩu Bình Nghi - Bình Nhi Quan lên thành cửa khẩu song phương. 

Công tác cải tạo nâng cấp dự án công trình cầu qua cặp cửa khẩu Hoành Mô 
- Động Trung được tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc quan 
tâm chỉ đạo hoàn thành cầu thông tạm tại khu vực Mốc 1316 (2)+500 và đưa vào 
sử dụng từ ngày 17/5/2018. Tổ công tác chuyên môn phía tỉnh Quảng Ninh và Tổ 
công tác chuyên môn phía Quảng Tây đã tiến hành 03 buổi hội đàm (vào tháng 5, 
tháng 7, tháng 10/2018) để trao đổi, thống nhất về nội dung cải tạo, nâng cấp cầu 
tràn lối mở Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa và xây dựng cầu thông quan tạm; nhất trí đưa 
nội dung xây dựng cầu thông quan tạm và nâng cấp cầu chính qua lối mở Bắc 
Phong Sinh - Lý Hỏa thành một dự án là “Cải tạo, nâng cấp cầu tràn lối mở Bắc 
Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc) và xây dựng cầu thông quan tạm”, 
sau khi công tác đầu tư nâng cấp hoàn thành, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền hai 
nước nâng cấp 02 lối mở Hoành Mô - Động Trung và Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa 
thành cặp cửa song phương. Tổ chức triển khai nâng cấp cơ sở hạ tầng tại lối mở 
(cặp chợ) Pò Hèn - Thán Sản (nhà làm việc liên ngành, bãi kiểm tra tập kết hàng 
hoá, bố trí các lực lượng chức năng hải quan, biên phòng, kiểm dịch) và đường qua 
lại cầu Bắc Luân II đảm bảo cho hoạt động qua lại của người và phương tiện chở 
hàng hoá. Ngày 07/3/2018, thành phố Móng Cái và thành phố Đông Hưng đã tiến 
hành thông quan hàng hóa qua cầu phao tạm bắc qua sông biên giới Ka Long thuộc 
lối mở Km3+4 Móng Cái (Việt Nam) - Khu thương mại cặp chợ biên giới Đông 
Hưng (Trung Quốc)”. 

Đã hoàn thiện thủ tục nội bộ nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu thành 
cửa khẩu quốc tế, cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long thành cửa khẩu chính (song 
phương); tiếp tục hoàn thiện thủ tục báo cáo cấp trên mỗi bên về nâng cấp cửa khẩu 
Trà Lĩnh - Long Bang lên cửa khẩu quốc tế, thủ tục mở lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy 
thuộc cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang, lối mở Bản Khoòng - Nham Ứng thuộc 
cặp cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long, mở lối mở Đình Phong - Tân Hưng khi đủ điều 
kiện; hoàn thiện nội bộ về mở lối mở lối mở biên giới Bản Giốc (Việt Nam) - Đức 
Thiên (Trung Quốc); tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn tất thủ tục nội bộ 
triển khai việc mở lối mở và chợ biên giới tại khu vực mốc 504 biên giới Việt - 
Trung và cặp chợ biên giới Lũng Làn (Hà Giang) - Lộng Bình (Quảng Tây). 



 4

5. Về khởi động công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan 

Đã thực hiện kéo dài thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu 
Nghị Quan và Móng Cái - Đông Hưng, linh hoạt thực hiện kéo dài thời gian thông 
quan tại một số cặp cửa khẩu khi có lượng hàng hóa lớn lưu thông qua lại. Tiểu 
ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây tiếp tục 
nghiên cứu, thúc đẩy áp dụng thí điểm hình thức thông quan mới “Một cửa, một 
lần dừng” tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan theo sự chỉ đạo của Ủy 
ban hợp tác cửa khẩu hai nước Việt - Trung. Tuy nhiên, mô hình thông quan “Một 
cửa, một lần dừng” không phải là mô hình áp dụng riêng cho lực lượng Hải quan mà 
là mô hình phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ với tất cả các lực lượng kiểm tra, 
kiểm soát biên giới, do vậy, để triển khai mô hình này thành công cần sự quan tâm, 
phối hợp của các Bộ, ban ngành có liên quan. 

Tháng 10/2017, Chính phủ đã cho phép tỉnh Quảng Ninh xây dựng Đề án 
triển khai mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái 
(Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), cầu Bắc Luân II, tại Hội nghị lần thứ 9 
UBCTLH, tỉnh Quảng Ninh đề nghị phía Quảng Tây cùng báo cáo cấp có thẩm 
quyền hai nước cho phép thực hiện mô hình tại cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng. 
Đến thời điểm này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng và 
địa phương của tỉnh đang tích cực nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của mô hình 
“Một cửa, một điểm dừng”. 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Hải quan các tỉnh: Cao 
Bằng, Lạng Sơn tổ chức và tham gia các cuộc Hội đàm “Hai nước bốn bên” với 
Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc), tập trung vào các nội dung về tăng cường việc 
hỗ trợ, trao đổi cung cấp thông tin trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, trong 
hoạt động thông quan hàng hóa qua các cặp cửa khẩu thuộc các tỉnh (Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Quảng Ninh) về các hoạt động tại cửa khẩu. Cục Hải quan tỉnh Cao 
Bằng triển khai, vận hành thông suốt thủ tục Hải quan điện tử trên hệ thống 
VNACCS/VCIS, tiếp nhận đăng ký hồ sơ hải quan cho các doanh nghiệp thông 
qua hệ thống Hải quan điện tử đã rút ngắn thời gian đăng ký tờ khai, tạo điều kiện 
thuận lợi cho thông quan hàng hóa. 

Các cơ quan chức năng quản lý cửa khẩu, quản lý thương mại biên giới duy 
trì thường xuyên hoạt động gặp gỡ, hội đàm trao đổi thông tin và kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại của hai 
bên, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, 
thương mại, đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Kim ngạch xuất nhập 
khẩu hai chiều giữa 04 tỉnh phía Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2018 
đạt khoảng trên 12 tỷ USD, chiếm khoảng trên 32% tổng kim ngạch xuất nhập 
khẩu chiều giữa Quảng Tây với Việt Nam. 

6. Về hợp tác lao động khu vực biên giới 

Thực hiện các thỏa thuận đã đạt được tại Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 
2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh đã ban hành Hướng dẫn thực 
hiện “Thoả thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới” đã ký kết, tổ chức hội 
đàm với Cục Tài nguyên nhân lực và An sinh xã hội các thành phố: Bách Sắc, 
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Sùng Tả, Phòng Thành Cảng để trao đổi thống nhất về việc triển khai thực hiện 
hợp tác quản lý lao động qua biên giới; các cấp, các ngành và UBND các huyện, xã 
và thị trấn biên giới tích cực tuyên truyền, vận động người dân không xuất cảnh 
sang Trung Quốc làm thuê trái phép, cùng với việc cải tiến thủ tục cấp giấy tờ có 
giá trị xuất nhập cảnh.  

Trong năm, để tháo gỡ một số khó khăn trong thời gian thí điểm thực hiện 
Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới và Biên bản hội đàm về cơ chế 
hợp tác quản lý lao động qua biên giới đã ký kết với các đối tác phía Trung Quốc, 
các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp, trao đổi thống nhất một số 
nội dung để thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đồng thời đề xuất, kiến nghị 
các cơ quan chức năng có thẩm quyền tháo gỡ; hai doanh nghiệp được UBND tỉnh 
Lạng Sơn cấp giấy phép hoạt động dịch vụ cung ứng lao động đã sắp xếp thành lập 
bộ phận hoạt động dịch vụ việc làm, tiến hành ký kết cung ứng lao động với các 
doanh nghiệp của thành phố Sùng Tả, thông báo tuyển chọn lao động đến các 
huyện, xã trên địa bàn tỉnh.  

7. Về xây dựng Khu hợp tác khu kinh tế qua biên giới  

Hai bên đã tích cực đề nghị các Bộ, ngành Trung ương có liên quan sớm 
trình Chính phủ hai nước phê chuẩn “Đề án tổng thể chung xây dựng các Khu hợp 
tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, hội đàm để trao 
đổi thông tin và thúc đẩy việc triển khai xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên 
giới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu mô hình quản lý vận hành, chính sách ưu đãi, 
thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu hợp tác. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ 
hai nước chưa phê duyệt “Đề án tổng thể chung xây dựng các Khu hợp tác kinh tế 
qua biên giới Việt - Trung”, nên chưa có cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy triển khai 
thí điểm. 

8. Về hợp tác quản lý biên giới trên đất liền 

Công tác tuyên truyền quán triệt, thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới 
được hai bên quan tâm thực hiện hiệu quả. Công tác hợp tác đấu tranh, phòng chống 
các loại tội phạm qua biên giới được tăng cường. Đặc biệt các lực lượng chức năng 
hai bên đã duy trì tốt việc thực hiện chế độ sỹ quan, đẩy mạnh phối hợp trao đổi 
thông tin tình hình phòng chống tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc trên biên giới lãnh thổ trên 
tinh thần hợp tác, xây dựng, tạo môi trường lành mạnh, an toàn của khu vực biên 
giới, tránh các tác động xấu, ảnh hưởng đến môi trường chung của hai bên.  

Lực lượng Biên phòng các cấp hai bên đã tổ chức nhiều cuộc hội đàm định 
kỳ, đột xuất; duy trì công tác kiểm tra Biên phòng, phòng chống khủng bố và tổ 
chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp lễ, tết truyền thống của đất nước và 
của ngành hai bên. Tổ chức gặp gỡ trên thực địa và tại cửa khẩu để trao đổi, phối 
hợp giải quyểt các vấn đề về biên giới lãnh thổ, công tác quản lý xuất nhập cảnh, 
phòng chống tội phạm...; trao đổi Thư công tác để phối hợp giải quyết các sự vụ 
biên giới, phối hợp quản lý biên giới.  

Lực lượng Công an đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập 
cảnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm 
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việc tại tỉnh; tích trao đổi, phối hợp với phía Quảng Tây hợp tác hiệu quả trong đấu 
tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, buôn bán người, 
buôn bán tiền giả, vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống khủng bố, xuất nhập cảnh trái 
phép. Các cơ quan liên quan của 04 tỉnh phía Việt Nam đã làm tốt công tác phối 
hợp với phía Quảng Tây trong việc giải quyết các sự vụ xảy ra trên biên giới; kịp 
thời thông tin, trao đổi và tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt 
động xuất nhập khẩu với tinh thần hợp tác hữu nghị vì mục tiêu xây dựng đường 
biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định để phát triển kinh tế, phát huy hiệu quả tiềm 
năng, lợi thế của khu kinh tế cửa khẩu.  

9. Về hợp tác thương mại, đầu tư và phòng chống buôn lậu 

Hai bên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp 
hành nghiêm túc các văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc, Hiệp định thương mại biên giới Việt - Trung và các quy định về xuất nhập 
cảnh, đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, 
thương mại, nhằm tạo cầu nối cho doanh nghiệp hai bên tham gia, thúc đẩy hoạt 
động thương mại hai bên phát triển. Đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt 
động xúc tiến thương mại, như: Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức “Hội nghị kết nối và tiêu thị nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc”, Hội chợ thương mại biên giới Trung - Việt và “Ngày hội Na Chi Lăng 
2018”, Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018”... 

Hợp tác song phương trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại 
được tăng cường. Hai bên chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp công 
tác tuần tra, kiểm soát các phương tiện, hàng hóa tham gia hoạt động xuất nhập 
khẩu biên giới; phối hợp quản lý chặt chẽ các mặt hàng không rõ nguồn gốc, hàng 
giả; tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua 
biên giới. 

10. Về tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, văn 
hóa, thể thao, bảo vệ môi trường, tư pháp 

Hai bên đã phát huy có hiệu quả vai trò của các Trung tâm khoa học và các 
dự án trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác về khoa học công nghệ như: Tiếp tục 
hợp tác với phía Quảng Tây thực hiện dự án Hợp tác quốc tế khảo nghiệm một số 
giống cây trồng mới tại Lạng Sơn (xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) do Công ty 
TNHH MTV Liên Sơn, Lạng Sơn và Công ty TNHH giống cây trồng Vạn Xuyên, 
Quảng Tây hợp tác thực hiện; triển khai thực hiện khảo nghiệm một số giống lúa, 
ngô, lạc, đỗ tương và rau, dưa của Trung Quốc; cử cán bộ, công chức tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng và Hội nghị Hợp tác đổi mới về khoa học và công nghệ nông 
nghiệp Trung Quốc (Quảng Tây) - ASEAN lần thứ 2. 

Trong năm 2018, hai bên tiếp tục triển khai Chương trình học bổng của 
Quảng Tây dành cho 04 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam cũng như các lớp đào 
tạo cán bộ tại Quảng Tây theo thỏa thuận đào tạo cán bộ mà hai bên đã ký kết. 
Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cử 18 lưu học sinh đi học tại các trường đại học của Quảng 
Tây theo chương trình học bổng toàn phần do phía Quảng Tây cấp (13 suất học 
bổng đại học và 05 suất học bổng Thạc sĩ); tỉnh Quảng Ninh đã cử 22 học viên 
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tham gia đào tạo tại các trường Đại học tại Quảng Tây (20 học viên hệ đại học và 
02 học viên hệ sau Đại học); tỉnh Cao Bằng đã cử 13 học sinh của tỉnh sang học tại 
các trường Đại học tại Quảng Tây theo Chương trình học bổng Chính quyền 
Quảng Tây dành cho Cao Bằng; tỉnh Hà Giang đã cử 16 học viên đến học tại các 
trường Đại học của Quảng Tây (13 học viên hệ đại học và 05 học viên hệ Thạc sĩ). 

 Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập được quan hệ và ký kết Bản ghi nhớ 
về việc triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung cao cấp ngắn hạn 
do Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc cấp cho tỉnh Lạng Sơn. Tỉnh 
Lạng Sơn và Hà Giang tiếp tục cung cấp các suất học bổng toàn phần cho lưu học 
sinh Quảng Tây vào theo học tại Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa 
học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Bốn tỉnh biên giới Việt Nam đã cử trên 200 lượt cán bộ, đảng viên tham gia 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện cán bộ Bách Sắc theo theo thỏa thuận đào 
tạo giữa Bí thư Tỉnh ủy 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc; 
"Thỏa thuận về hợp tác thể thao, đào tạo cán bộ giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và 
thành phố Bách Sắc (Quảng Tây)", thỏa thuận giữa Sở Ngoại vụ và Trường Đại 
học Sư phạm Quảng Tây. 

11. Hợp tác về nông, lâm, thủy sản và chăn nuôi 

Cơ chế hội đàm cấp Giám đốc Sở Nông nghiệp về hợp tác nông nghiệp giữa 
các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) 
tiếp tục được duy trì. Ngành nông nghiệp hai bên bước đầu phối hợp tổ chức hoạt 
động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản qua địa bàn tỉnh - 
khu có sự tham dự của đại diện Chính quyền và doanh nghiệp một số địa phương 
phía Trung Quốc. Các tỉnh phía Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các mô hình 
hợp tác với phía Quảng Tây như: mô hình hợp tác trồng dâu nuôi tằm tại huyện Hà 
Quảng, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) với huyện Nà Po (Quảng Tây), hợp tác trồng 
mía giữa huyện Hạ Lang (Cao Bằng) và huyện Long Châu, huyện Đại Tân (Quảng 
Tây), hợp tác trồng hoa quả giữa huyện Hạ Lang (Cao Bằng) và huyện Đại Tân 
(Quảng Tây), nuôi trồng lan Hồ Điệp công nghệ cao theo hướng công nghiệp,... 
các mô hình này đã góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho Nhân dân 
vùng biên giới. 

Hợp tác về triển khai hợp tác trồng và tiêu thụ trong lĩnh vực nông, lâm, thủy 
sản chủ yếu là do nông dân khu vực biên giới tự phát, chưa có sự tham gia của 
doanh nghiệp hai bên trong khâu hợp tác sản xuất, bao tiêu sản phẩm; còn có rào 
cản kỹ thuật, chưa có quy chuẩn chung về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các 
loại hàng hóa là động vật tươi sống (thủy hải sản, lợn, bò, gà, vịt,...). 

12. Về hợp tác an toàn giao thông đường thủy 

Hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác an toàn giao thông đường thủy tại khu vực 
biên giới. Đối với hoạt động đường thủy trên sông biên giới Bình Nghi - Bình Nhi: 
huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) và thị Bằng Tường (Quảng Tây) đã tổ chức hội 
đàm để quản lý hoạt động an toàn của các xuồng phía Việt Nam đang hoạt động tại 
khu vực cửa khẩu Bình Nghi; UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Giao thông vận tải 
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa, 
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kiểm tra các phương tiện thủy nội địa và người lái khu vực cửa khẩu Bình Nghi về 
điều kiện hoạt động vận tải theo quy định, có biện pháp quản lý bảo đảm các 
phương tiện đủ tiêu chuẩn hoạt động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 
thủy nội địa. Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Nghi đánh số tạm thời để quản lý các 
phương tiện, không để các phương tiện chở quá tải và làm đường bằng bê tông xi 
măng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Đối với việc triển khai Hiệp định tàu thuyền tự do đi lại ở cửa sông Bắc 
Luân, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát số phương tiện, Nhân dân trên địa bàn 
quản lý có hoạt động ở khu vực cửa sông Bắc Luân; nắm chắc tình hình, tăng 
cường công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện kết hợp với việc tuyên 
truyền, phổ biến cho ngư dân đi lại, đánh bắt hải sản; phối hợp với lực lượng chức 
năng của Trung Quốc duy trì an ninh trật tự và hoạt động của tàu thuyền hai bên tại 
khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân. 

13. Về hợp tác phòng chống dịch bệnh qua biên giới và xuất nhập khẩu 
an toàn 

Cơ quan kiểm dịch, kiểm nghiệm hai bên tiếp tục làm tốt công tác phối hợp 
trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh lây truyền qua biên giới và biện pháp 
kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 
và thành phố Sùng Tả (Quảng Tây) đã tổ chức ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp 
tác quản lý phân tách khu dịch bệnh động vật qua biên giới nhằm hỗ trợ và khuyến 
khích doanh nghiệp nước mình triển khai hợp tác gia công chế biến chăn nuôi lợn 
sống, tích cực hướng dẫn chỉ đạo doanh nghiệp nâng cao trình độ kỹ thuật chăn 
nuôi, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong chăn nuôi, đảm 
bảo sản phẩm lợn sống được chăn nuôi phù hợp với yêu cầu có liên quan đến kiểm 
nghiệm, kiểm dịch của nước nhập khẩu.  

Trong năm 2018, cơ quan chức năng của hai bên đã chủ động làm tốt công tác 
khống chế, ngăn chặn các loại dịch bệnh ngay tại địa bàn cơ sở, không để bùng phát 
các dịch bệnh lây truyền qua biên giới; cơ bản làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, 
kiểm nghiệm thực phẩm ngay từ khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, 
tránh tác động xấu đến sự phát triển lành mạnh trong quan hệ thương mại hai bên.  

14. Nghiên cứu hợp tác tiền tệ qua biên giới 

Các tỉnh phía Bắc Việt Nam đã tích cực chủ động đề nghị Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam nghiên cứu phát triển nghiệp vụ thanh toán bằng đồng bản tệ trong 
giao dịch biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cư dân biên giới 
hai bên. Đến nay, một số ngân hàng thương mại của hai nước đã ký kết Thỏa thuận 
Hợp tác thanh toán biên mậu và triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán biên mậu 
trực tiếp cho khách hàng, thương nhân hai nước. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Thời gian qua, hai bên đã tích cực triển khai thực hiện các nhận thức chung 
đã đạt được tại Hội nghị lần thứ 9 UBCTLH và đã đạt được một số kết quả nhất 
định, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện và đi vào thực 
chất, từng bước mang lại lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, những kết quả đạt được 
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trong giao lưu, hợp tác vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hợp tác của mỗi 
bên. Một số nội dung hợp tác trong thời gian qua cần được hai bên tiếp tục nỗ lực 
thúc đẩy trong thời gian tới như: (1) Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng công 
trình giao thông, cơ sở hạ tầng cửa khẩu; mở, nâng cấp cửa khẩu, mở mới lối mở, 
cặp chợ biên giới,...; (2) Ổn định, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, đơn giản hóa thủ 
tục thông quan hàng hóa; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại 
điện tử biên giới; (3) Phối hợp cùng tìm giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn triệt để 
các hoạt động buôn lậu, tội phạm và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; (4) 
Thống nhất phương thức thực hiện có hiệu quả chương trình học bổng của Quảng 
Tây dành cho các tỉnh phía Việt Nam. 

III. DỰ KIẾN NỘI DUNG HỢP TÁC NĂM 2019 

Để thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên tiếp tục phát triển, 
mang lại lợi ích thiết thực, UBND các tỉnh phía Việt Nam trao đổi với Chính quyền 
Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây một số nội dung quan trọng sau: 

1. Tiếp tục duy trì các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, tăng cường hơn nữa 
các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Xúc tiến  
tổ chức “Hội nghị hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - 
Quảng Ninh” định kỳ hàng năm, theo cơ chế luân phiên. 

2. Cùng nhau nghiên cứu xây dựng Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu Nghị - 
Hữu Nghị Quan, đàm phán thúc đẩy khởi động vận hành thí điểm Khu hợp du lịch 
thử nghiệm Tân Thanh - Pò Chài thuộc Khu hợp tác du lịch quốc tế Hữu Nghị - 
Hữu Nghị Quan; cùng xúc tiến nghiên cứu tính khả thi về Khu hợp tác du lịch qua 
biên giới Công Sơn - Công Mẫu Sơn; triển khai thực hiện tốt Hiệp định Hợp tác 
bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên 
(Trung Quốc); cùng hợp tác phát triển các hình thức du lịch: Tự lái xe ô tô, mô tô, 
xe đạp qua biên giới du lịch, du lịch đỏ, du lịch xanh.  

3. Triển khai thực hiện hợp tác quy hoạch kết nối, mở rộng hai cặp cửa khẩu 
phụ: Cốc Nam - Lũng Nghịu, Tân Thanh - Pò Chài trở thành lối thông quan mới 
thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Tích cực kiến nghị các 
Bộ, ngành Trung ương phê chuẩn mở chính thức cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, 
Cốc Nam - Lũng Nghịu trở thành lối mở thuộc cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị 
Quan trong năm 2019. Thống nhất tập trung đầu tư, xây dựng hoàn thiện tuyến 
đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, sau khi hoàn 
thành sẽ trở thành lối thông quan mới thuộc cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài. 

Tỉnh Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (kết 
nối cửa khẩu Tân Thanh) trong năm 2020, để bảo đảm điều kiện triển khai tuyến 
cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời kiến nghị 
Chính phủ hai nước ủng hộ ý tưởng xây dựng và triển khai hành lang kinh tế 
quốc tế mới trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng: từ các 
nước ASEAN - Hải Phòng/Quảng Ninh - Lạng Sơn/Bắc Kạn - cửa khẩu Trà Lĩnh 
(Cao Bằng, Việt Nam) - cửa khẩu Long Bang (Tịnh Tây, Bách Sắc, Quảng Tây) - 
Quý Châu - Trùng Khánh - theo đường sắt và đường bộ Á - Âu tại Urumqui (Khu 



 10

tự trị Tân Cương, Trung Quốc) - Kazactan - Nga - Đức và ngược lại”. Tranh thủ 
kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương đưa dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt 
Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng Tường - Nam Ninh vào dự án trọng điểm kết nối cơ 
sở hạ tầng giao thông hai nước Việt - Trung. 

Tích cực thúc đẩy vận hành tuyến vận tải container đường sắt Hà Nội - Đồng 
Đăng - Bằng Tường - Nam Ninh, đẩy nhanh xây dựng hệ thống vận tải hàng đông 
lạnh liên hoàn khép kín, cùng thực hiện trung chuyển hàng hóa quy mô lớn. 

Thúc đẩy việc triển khai đấu nối giao thông tại các cửa khẩu: Pò Nhùng - 
Dầu Ái, Co Sâu - Bắc Sơn, Nà Căng - Vượng Anh và đầu tư xây dựng một số 
tuyến đường giao thông kết nối khu vực biên giới.   

4. Thống nhất tập trung thi công xây dựng cầu đường bộ Tà Lùng - Thủy 
Khẩu 2; hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng cầu chuyên dụng vận chuyển 
hàng hóa tại cửa khẩu Sóc Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc); đề nghị 
Chính phủ hai nước bổ sung tuyến vận tải đường bộ quốc tế từ các tỉnh phía Tây, 
Tây Nam Trung Quốc (Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu) qua Bách Sắc - Cao 
Bằng - Lạng Sơn - Hà Nội thông tới cảng biển Hải Phòng vào Hiệp định vận tải 
đường bộ quốc tế ký kết giữa Chính phủ hai nước; xúc tiến tìm nguồn vốn đầu tư 
đường cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng (Lạng Sơn). 

5. Phối hợp thúc đẩy tiến độ công tác xây dựng cầu và các kết cấu hạ tầng tại 
khu vực cửa khẩu Hoành Mô - Động Trung và Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa. Quảng 
Ninh - Quảng Tây thống nhất đường thông quan tạm Hoành Mô - Động Trung, 
Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa là lối thông quan thuộc cặp chợ biên giới Hoành Mô - 
Động Trung, Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa, đồng thời cùng trao đổi thống nhất, 
chuẩn bị điều kiện báo cáo cấp có thẩm quyền hai bên xem xét nâng cấp lên 
thành cặp cửa khẩu song phương; đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả cầu Bắc 
Luân II trong đầu năm 2019, cùng thúc đẩy việc đầu tư hạ tầng trong khu vực dự 
kiến quy hoạch Khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại khu vực cầu Bắc Luân II; 
phát huy hơn nữa công năng của cầu phao tạm bắc qua sông biên giới Ka Long 
thuộc lối mở Km3+4 Móng Cái (Việt Nam) - Khu thương mại cặp chợ biên giới 
Đông Hưng (Trung Quốc)”. 

6. Triển khai bố trí các lực lượng kiểm tra, kiểm soát làm việc trong Tòa nhà 
liên hợp để phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua lại biên giới theo đúng quy 
trình tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm. Cùng kiến nghị Chính phủ 
hai nước phê chuẩn mở chính thức cửa khẩu song phương Bình Nghi - Bình Nhi 
Quan trong 6 tháng đầu năm 2019 (trong đó có lối mở khu vực mốc 1035), kiến 
nghị điều chỉnh tính chất cửa khẩu từ: “cửa khẩu đường sông” thành “cửa khẩu 
đường sông kết hợp đường bộ”. Đề nghị phía Quảng Tây sớm công bố, đưa lối mở 
Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 
2019; cùng báo cáo cấp có thẩm quyền hai nước giải quyết cho người, phương tiện 
của phía Việt Nam nhập, xuất cảnh tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa”. 

Phối hợp làm tốt công tác phân luồng giao thông đối với các phương tiện 
chở hàng tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; cùng nghiên cứu đưa ra các 
giải pháp hữu hiệu, lâu dài nhằm hạn chế tối đa, khắc phục triệt để tình trạng ách 
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tắc hàng hóa tại cặp cửa khẩu này. Cùng nghiên cứu, ký kết cơ chế gặp gỡ định kỳ 
để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, đặc biệt là giải 
quyết tình trạng ách tắc hàng hóa nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu, lối mở, 
cùng thống nhất linh hoạt kéo dài thời gian thông quan khi lượng hàng hóa trao đổi 
tăng cao. 

Nghiên cứu, thúc đẩy mở chính thức các cửa khẩu phụ, cặp chợ: Ba Sơn - 
Bắc Sơn, Nà Căng - Vượng Anh, Bản Chắt - Bản Lạn, Bảo Lâm - Dầu Ái, Lũng 
Làn - Lộng Bình và cử các lực lượng chức năng ra thực hiện nhiệm vụ tại các lối 
mở, cặp chợ trên.  

Tổ chức hội đàm giữa Tiểu Ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và Văn 
phòng cửa khẩu Quảng Tây để thống nhất các tiêu chí xây dựng mô hình “cửa 
khẩu kiểu mẫu” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. 

7. Hoàn thiện thủ tục sớm nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang lên 
cửa khẩu quốc tế; phối hợp tổ chức Lễ công bố cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên 
cửa khẩu quốc tế, tổ chức Lễ Công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương 
Lý Vạn - Thạc Long. Phối hợp công bố mở lối mở Pò Hèn - Thán Sản và bố trí các 
lực lượng chức năng liên quan. 

Cùng thống nhất thông quan cả ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, tết (trừ 
Tết Nguyên đán). Kéo dài thời gian thông quan tại một số cửa khẩu có lưu lượng 
người, hàng hóa, phương tiện lớn. Căn cứ lưu lượng hàng hóa linh hoạt kéo dài 
thời gian thông quan tại tại các cặp cửa cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), 
cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Quảng Ninh và Quảng Tây thống nhất thời gian 
làm việc tại lối mở Km 3+4 Móng Cái (Việt Nam) - Khu thương mại cặp chợ biên 
giới Đông Hưng (Trung Quốc) từ 03h00 - 17h00 (giờ Hà Nội) tức từ 04h00 – 
18h00 (giờ Bắc Kinh)”. 

8. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trên nguyên tắc “dễ trước khó 
sau” tiến hành trao đổi về việc thí điểm mô hình thông quan mới “Một cửa, một 
điểm dừng” (phía Trung Quốc gọi là “lưỡng quốc nhất kiểm”) tại cửa khẩu Hữu 
Nghị - Hữu Nghị Quan.  

9. Tích cực thúc đẩy các Bộ, ngành Trung ương liên quan tăng cường trao 
đổi, hội đàm và sớm thống nhất nội dung trình Chính phủ phê chuẩn Đề án tổng 
thể chung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung.  

10. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 03 văn kiện pháp lý về biên 
giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Biên bản các phiên họp Ủy ban liên 
hợp biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Phát huy, duy trì thực hiện có hiệu 
quả các cơ chế hiện có giữa lực lượng biên phòng, công an hai bên; thiết lập, kiện 
toàn cơ chế liên lạc qua đường dây nóng, hội đàm và duy trì cơ chế tuần tra liên 
hợp; triển khai hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi thông tin, phòng chống các loại 
tội phạm qua biên giới; duy trì trật tự, an ninh khu vực biên giới.  

Tích cực triển khai thực hiện hợp tác quản lý lao động qua biên giới giữa hai 
bên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Bản ghi nhớ: Phối hợp 
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triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy 
Lạng Sơn và Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng với Thành ủy Sùng Tả.  

11. Tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và phòng, chống buôn 
lậu; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên tham gia 
các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch do hai bên tổ chức. Tiếp tục 
kiện toàn cơ chế hợp tác và phối hợp triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại qua biên giới giữa hai bên. 

12. Tăng cường giao lưu, hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn 
hóa, thể thao, bảo vệ môi trường và tư pháp. Tích cực hợp tác, triển khai nghiên 
cứu khoa học, thử nghiệm và nhân rộng giống. Khuyến khích và ủng hộ Nhân dân 
khu vực biên giới hai bên triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao bằng 
nhiều hình thức khác nhau. Thiết lập cơ chế giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực tư 
pháp ở khu vực biên giới.  

Tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin về thanh toán xuất nhập khẩu qua 
biên giới Việt - Trung; cải tiến quy trình thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho thanh toán trong hoạt động thương mại biên giới và hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

13. Hai bên cùng kiến nghị các cơ quan Trung ương của hai nước đẩy nhanh 
tiến độ đàm phán sớm hoàn thành Quy chế làm việc, ký kết văn bản Chế độ quản 
lý khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở khu vực tự do đi lại cửa sông Bắc Luân. 

14. Triển khai giao lưu, hợp tác khoa học kỹ thuật trong nông, lâm nghiệp; 
tăng cường hợp tác phòng, chống dịch bệnh qua biên giới. Cùng nhau nghiên cứu, 
trao đổi tính khả thi tại khu vực cửa khẩu Na Hình - Kéo Ái xây dựng Khu chăn 
nuôi gia súc, gia cầm không dịch bệnh; tích cực thúc đẩy, đợi điều kiện chín muồi 
sẽ báo cáo các Bộ, ngành Trung ương cho phép thực hiện. Cùng nghiên cứu, đề 
xuất Chính phủ hai nước cho phép cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu, Trà Lĩnh - 
Long Bang được phép xuất nhập khẩu hàng nông sản, hải sản và hoa quả, đồng 
thời là cửa khẩu tập kết xuất khẩu trâu, bò, lợn nguyên con, thịt thành phẩm sang 
thị trường Trung Quốc bằng hình thức thương mại chính ngạch. 

Trên đây là tổng hợp kết quả thực hiện Bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 9 Ủy 
ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang 
(Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Ngoại giao; 
- Thường trực Tỉnh uỷ Lạng Sơn; 
- UBND các tỉnh: QN, CB, HG; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện biên giới; 
- C,PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: NC, TH, KTTH; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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