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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác từ sau Chương trình 

Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp 

 

Thực hiện Công văn số 694/SNgV-QLBG ngày 24/9/2018 của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác 

giữa Lạng Sơn và Quảng Tây kể từ sau Chương trình GGĐX năm 2018 và Hội 

nghị lần thứ 9 UBCTLH, UBND huyện Đình Lập báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 246/UBND-NC ngày 

21/3/2018 về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Chương trình 

Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và  Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp, căn cứ 

yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại và nhu cầu hợp tác phát triển của địa 

phương, UBND huyện tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, đối ngoại, tăng 

cường hợp tác với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh (Khu tự trị Dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc); phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành chức năng 

cấp tỉnh trong triển khai các hoạt động đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Tiếp tục tăng cường hợp tác giao lưu hữu nghị 

Cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu, 

thăm hỏi với Đảng bộ, Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh trên cơ sở tiếp tục 

thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, 

hai Nhà nước đã đạt được, không ngừng phát huy phương châm “láng giềng hữu 

nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng 

giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” của hai nước Việt Nam - Trung 

Quốc; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên 

giới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới 

ngày càng bền chặt hơn. Trong năm 2018, UBND huyện đã tổ chức 01 đoàn do 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại huyện Ninh 

Minh trong hai ngày 28, 29/9/2018. Trong chuyến thăm, hai huyện đã ký Thỏa 

thuận khung quan hệ hữu nghị quốc tế; thống nhất đề nghị cấp trên phê chuẩn tiến 

tới ký Thỏa thuận quan hệ hữu nghị quốc tế, nhất trí chủ trương kết nghĩa cụm 

dân cư khu vực biên giới giữa thôn Bắc Xa (huyện Đình Lập) và thôn Kéo Há 

(huyện Ninh Minh). Qua chuyến thăm, làm việc đã thắt chặt tình đoàn kết, mối 

quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân hai huyện. 
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2. Thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực trọng điểm 

Trên địa bàn huyện có cửa khẩu Bản Chắt đối diện với cửa khẩu Bản Lạn 

(Trung Quốc) chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2016. Đến nay, Cửa 

khẩu phụ Bản Chắt đã được bố trí đầy đủ lực lượng chức năng và xây dựng hoàn 

chỉnh cơ sở hạ tầng. Trong thời gian qua, huyện Đình Lập đã phối hợp chặt chẽ 

với các Sở, ngành tỉnh trong công tác rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 

Cửa khẩu phụ Bản Chắt; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án Bến xe và Kho bãi 

hàng hóa tại khu vực Cửa khẩu. Trong các cuộc gặp gỡ, hội đàm, huyện Đình Lập 

thường xuyên trao đổi thông tin, đề nghị huyện Ninh Minh đẩy nhanh tiến độ đầu 

tư xây dựng Cửa khẩu Bản Lạn, bố trí đầy đủ lực lượng chức năng để sớm đưa 

cặp cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) – Bản Lạn (Trung Quốc) sớm đi vào hoạt 

động và trở thành cặp cửa khẩu chính thức. 

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện công tác quản 

lý lao động qua biên giới trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Biên bản thỏa thuận 

giữa tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả về việc triển khai hợp tác quản lý lao 

động qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc ký ngày 10/02/2017; Biên bản Hội 

đàm giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cục Tài 

nguyên nhân lực và An sinh Xã hội thành phố Sùng Tả về cơ chế hợp tác quản lý 

lao động qua biên giới được ký kết ngày 31/5/2017; Hướng dẫn số 749/UBND-

LĐTBXH ngày 27/6/2017 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện 

Cơ chế quản lý lao động qua biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và Thành 

phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đến nay, trên 

địa bàn huyện có 10 lao động đi xuất khẩu lao động theo Thỏa thuận trên qua 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

Thông qua hoạt động trao đổi đoàn, huyện Đình Lập và huyện Ninh Minh 

tiếp tục thống nhất thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc 

biệt là sản xuất lâm nghiệp. 

3. Tăng cường giao lưu, đối ngoại nhân dân để củng cố nền tảng 

hữu nghị 

Trên cơ sở Bản thỏa thuận kết nghĩa cụm dân cư khu vực biên giới giữa 

thôn Nà Vang (huyện Đình Lập) và thôn Bản Tát (huyện Ninh Minh) ký kết ngày 

18/01/2018, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Bính Xá tăng cường hướng 

dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân thôn Nà Vang và thôn Bản Tát tổ chức các hoạt 

động giao lưu văn hóa, thăm hỏi nhằm phát huy hiệu quả bản thỏa thuận kết nghĩa 

cụm dân cư khu vực biên giới đã ký, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn 

định, cùng phát triển.  

Trong chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu huyện Đình Lập tại huyện 

Ninh Minh vào ngày 28, 29/9/2018, hai huyện đã nhất trí chủ trương kết nghĩa 

cụm dân cư khu vực biên giới giữa thôn Bắc Xa (huyện Đình Lập) và thôn Kéo 

Há (huyện Ninh Minh); sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ chỉ đạo các 

xã có liên quan triển khai ký kết Bản thỏa thuận kết nghĩa theo quy định. 
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4. Tăng cường hợp tác quản lý biên giới, cùng xây dựng biên giới hòa 

bình hữu nghị 

Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát bảo vệ 

biên giới, nhất là các khu vực trọng điểm; giám sát chặt chẽ các hoạt động thi công 

công trình trên biên giới phía Trung Quốc. Phối hợp với phía Ninh Minh tổ chức 

đồng thời phát quang đường thông tầm nhìn biên giới đoạn mốc 1275 - 1284; ký 

kết bản ghi nhớ với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh về việc phát thông tầm 

nhìn biên giới từ mốc 1284 đến 1292 và sẽ chỉ đạo triển khai trong thời gian tới. 

Trên cơ sở thư thông báo của huyện Ninh Minh về việc triển khai xây dựng hàng 

rào sắt tại khu vực mốc 1200 - 1299 trong tháng 10/2018, thực hiện văn bản 

hướng dẫn của Sở Ngoại vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng trên 

địa bàn tổ chức giám sát quá trình thi công của phía bạn đảm bảo bảo vệ đường 

biên, mốc giới, chỉ đạo UBND các xã biên giới phối hợp nắm tình hình, giải quyết 

các vấn đề trên tuyến biên giới. Nhìn chung, đường biên, cột mốc nguyên trạng, 

chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. 

 III. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

 1. Hạn chế, khó khăn 

Việc triển khai các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hoạt động kinh tế đối 

ngoại còn gặp nhiều khó khăn; giá trị hàng hóa xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu 

Bản Chắt giảm. 

2. Nguyên nhân 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại chưa đáp ứng được yêu 

cầu nhiệm vụ cả về số lượng và năng lực chuyên môn, kiến thức đối ngoại, hội 

nhập quốc tế; nguồn kinh phí cho công tác đối ngoại hạn hẹp, mức chi thấp.  

Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác 

đối ngoại chưa được triển khai sâu rộng, hiệu quả chưa cao. 

Hạ tầng kỹ thuật - xã hội, nhất là về giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; phía 

Trung Quốc chưa hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu Bản Chắt (Việt Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc). 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị tiếp tục đề nghị phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng chức năng tại khu vực cửa 

khẩu Bản Lạn (Trung Quốc), thống nhất đưa cửa khẩu vào hoạt động để thực hiện 

các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Bản Chắt (Việt 

Nam) - Bản Lạn (Trung Quốc). 

2. Đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư, quy hoạch hệ thống cửa khẩu phù hợp với 

phương hướng phát triển trước mắt và lâu dài; từng bước đầu tư, nâng cấp đồng 

bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ kiểm soát của các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu, giảm thiểu sức người, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tạo 

thuận lợi cho lưu thông biên giới. 
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Trên đây là Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện các nội dung hợp tác từ 

sau Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác 

liên hợp của UBND huyện Đình Lập./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                           
- Sở Ngoại vụ (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT.                      

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tùng 
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