
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 480a/BC-UBND Đình Lập, ngày  04 tháng 10 năm 2018 

 
BÁO CÁO 

Kết quả chuyến công tác tại huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc 

của Đoàn đại biểu huyện Đình Lập 

 

Căn cứ Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại 

tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

ết định số 1888/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cử Đoàn đại biểu huyện Đình Lập đi công tác tại 

huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc; kết thúc chuyến công tác, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo kết quả như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN 

Theo Quyết định, đoàn gồm 15 người, tuy nhiên do sơ xuất, không kiểm tra 

thời hạn của hộ chiếu nên hộ chiếu của Bà Ninh Thu Giang, Chánh Văn phòng 

HĐND & UBND huyện hết hạn, không đủ điều kiện để xuất cảnh. Vì vậy, Đoàn 

sang thăm và làm việc tại Ninh Minh của huyện Đình Lập gồm 14 người (có danh 

sách kèm theo). 

II. LỊCH TRÌNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH MINH 

Đoàn sang thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh trong 02 ngày, từ 28 – 

29/9/2018; xuất cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan lúc 7h30 phút (theo giờ Việt 

Nam) ngày 28/9/2018 và kết thúc chuyến thăm, làm việc tại huyện Ninh Minh, trở 

về Việt Nam (Cửa khẩu Hữu Nghị Quan) lúc 14h30 ngày 29/9/2018 (Có lịch trình 

cụ thể kèm theo).  

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN NINH MINH 

1. Ngày 28/9/2018: 

Khảo sát xây dựng nông thôn mới, công tác xóa hộ nghèo tại Lai Giang; 

Hội đàm và ký kết Thỏa thuận khung thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế giữa 

huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh. 

- Khảo sát xây dựng nông thôn mới, công tác xóa hộ nghèo Lai Giang: Tại 

thôn Lai Giang, đại diện huyện Ninh Minh đã giới thiệu mô hình công tác xóa đói 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đang được triển khai, năm 2018 huyện Ninh 

Minh tập trung xóa xong các hộ nghèo (theo tinh thần 2 không, 3 đảm bảo: hỗ trợ 

người dân không thiếu ăn,  không thiếu mặc; đảm bảo về y tế chăm sóc sức khỏe, 
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đảm bảo về giáo dục, đảm bảo về nhà ở; cử cán bộ cấp huyện xuống thôn làm Bí thư 

cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo; giao cho mỗi cán bộ 

cấp huyện phụ trách hướng dẫn, giúp đỡ một số gia đình xóa đói giảm nghèo). 

- Hội đàm và ký kết Thỏa thuận khung thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế 

giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh: Đoàn đại biểu huyện Đình Lập do 

đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Đoàn và Đoàn 

đại biểu huyện Ninh Minh, do đồng chí Hoàng Nhất Bích, Phó Bí thư Huyện ủy. 

Huyện trưởng Chính phủ Ninh Minh dẫn đầu đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã đi 

sâu vào trao đổi các nội dung cùng quan tâm và đạt được những nhận thức chung 

về các vấn đề chính như sau: 

+ Hai bên tăng cường giao lưu, nỗ lực thúc đẩy để đưa cặp chợ Bản Chắt (Việt 

Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc) sớm được công nhận là cặp cửa khẩu chính thức.  

+ Hai bên nhất trí chủ trương kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa 

thôn Bắc Xa (xã Bắc Xa, Đình Lập) và Bản Kéo Há (trấn Đồng Miên, huyện Ninh 

Minh); sau chuyến công tác sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê chuẩn, sau 

khi được phê chuẩn hai bên sẽ chỉ đạo xã, thôn triển khai các bước cần thiết để tổ 

chức ký kết Bản thỏa thuận kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới theo quy 

định. Tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa giữa thôn Nà vang (xã Bính Xá) và thôn 

Bản Tát (trấn Đồng Miên). 

+ Hai bên ký Thỏa thuận khung thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế giữa 

huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh và cùng nhất trí báo cáo cấp có thẩm quyền 

phê chuẩn theo quy định. 

+ Thống nhất tăng cường các hoạt động giao lưu giữa 2 huyện. 

(Có bản sao Thỏa thuận khung gửi kèm theo) 

2. Ngày 29/9/2018 

a) Khảo sát khu hợp tác biên giới huyện Ninh Minh 

Phía huyện Ninh Minh thông báo về việc đang triển khai xây dựng cơ sở hạ 

tầng, thu hút đầu tư vào Khu hợp tác biên giới nối thẳng với Thị Bằng Tường; khu 

hợp tác này cùng nằm trong Quy hoạch với thị Bằng Tường đã được Quốc vụ 

viện Trung Quốc phê chuẩn từ năm 1992, sau khi hoàn thành công tác triển khai 

tại thị Bằng Tường, phía bạn đang tập trung triển khai tại huyện Ninh Minh trong 

giai đoạn 2016 - 2030. Khu hợp tác sau khi được xây dựng hoàn chỉnh sẽ tập 

trung sản xuất trong các lĩnh vực điện tử, dụng cụ thể dục thể thao, sản phẩm 

nông - lâm nghiệp, thực phẩm. Hiện đã có khoảng 30 nhà máy sản xuất đi vào 

hoạt động với khoảng 60.000 công nhân trong đó có khoảng 6.000 công nhân là 

người Việt Nam (theo báo cáo của Ninh Minh). 

b) Thăm quan khu vườn Hoa Sơn, khu trung bày Đồng Tùng 

Phía huyện Ninh Minh đã giới thiệu về mô hình trồng giống thông Đồng 

Miên được phát triển trên cơ sở giống thông Mã Vĩ (Đình Lập đang trồng) với 

những đặc điểm nổi trội so với giống thông đang được trồng phổ biến trên địa bàn 

huyện Đình Lập như sinh trưởng nhanh, thân cây thẳng và cho khối lượng nhựa và 

gỗ lớn qua đó mở ra hướng hợp tác mới giữa huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh. 
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III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Lãnh đạo Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu huyện Đình Lập những tình 

cảm tốt đẹp, tổ chức đón tiếp trọng thị, chu đáo. Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai 

huyện diễn ra trong không khí hữu nghị, hai Bên trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân 

thành về các nội dung, vấn đề, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao 

lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa hai Bên. 

Chuyến thăm và làm việc tại huyện Ninh Minh của Đoàn đại biểu huyện 

Đình Lập đã góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, 

hợp tác giữa hai huyện. Quá trình thực hiện chuyến công tác, trưởng đoàn và từng 

thành viên Đoàn đại biểu huyện Đình Lập đã thực hiện nghiêm túc các quy định 

của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy 

chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Sở Ngoại vụ thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn một 

số nội dung sau: 

1. Bản Ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế giữa 

huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh. 

2. Chủ trương kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa thôn Bắc Xa, xã 

Bắc Xa, huyện Đình Lập và Bản Kéo Há, trấn Đồng Miên, huyện Ninh Minh. 

UBND huyện Đình Lập xin trân trọng báo cáo./.  

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: KT và HT, NN và PTNT, 
  NV, LĐTBXH - DT; 

- Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT; 
- Các Đồn Biên phòng: Chi Lăng, Bắc Xa; 

- UBND các xã: Bính Xá, Bắc Xa; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng 

 

(b/c) 
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