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đầu xuân 2018 và Hội nghị lầm thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp 

  
  

Thực hiện văn bản số 694/SNgV-QLBG ngày 24/9/2018 của Sở Ngoại vụ 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 gặp gỡ đầu xuân 2018 và Hội nghị lầm thứ 9 
Ủy ban Công tác liên hợp. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện  

Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây trong Chương 
trình gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp, 
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức 
triển khai các văn bản liên quan đến các nội dung hợp tác giữa các tỉnh Quảng 
Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị Dân tộc Choang 
Quảng Tây (Trung Quốc); truyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động, xuất nhập 
cảnh; hướng dẫn người dân trên địa bàn về thủ tục làm giấy thông hành, hộ chiếu 
và quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới cho người dân;  nghiêm túc quán 
triệt, chủ động triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác đạt được tại Chương 
trình Gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp theo 
đúng quy định.  

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, tình 
hình hoạt động của các loại tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép còn tiềm ẩn nhiều 
yếu tố phức tạp; nhận thức về hội nhập quốc tế ở một số cấp, ngành, trong một bộ 
phận Nhân dân còn chưa đầy đủ. Việc cập nhật thông tin, tình hình trên thế giới, 
trong khu vực còn chưa được thường xuyên, tài liệu phục vụ công tác đối ngoại ít, 
chưa kịp thời, chưa đảm bảo tính thời sự. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nội dung hợp tác giữa Lạng 
Sơn và Quảng Tây kể từ sau Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2018 và Hội nghị lầm 
thứ 9 Ủy ban Công tác liên hợp  

UBND huyện đã quan tâm, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, phổ 
biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Chương trình 
gặp gỡ đầu Xuân 2018 và Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH):  
Phổ biến các nội dung trong bản ghi nhớ giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 
Quốc), tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, 
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đặc biệt là trong việc phòng chống ma túy, khủng bố và các loại tội phạm qua biên 
giới. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao 
tinh thần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị lợi dụng, lôi 
kéo, mua chuộc bởi các đối tượng xấu. Đã tổ chức tiếp sóng các chương trình thời 
sự của Trung ương, địa phương, chương trình chuyên đề về thông tin đối ngoại 
được 20.575 giờ, biên tập, sản xuất 12 tin bài phản ánh về công tác thông tin đối 
ngoại; triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà 
nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ. Qua công tác tuyên 
truyền cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thấy rõ sự 
cần thiết, cấp bách và giành nhiều thời gian quan tâm tìm hiểu các vấn đề liên quan 
đến hợp tác giữa bốn tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây Trung Quốc. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã bám sát định hướng, 
chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, 
văn hóa, du lịch, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

b) Công tác hợp tác lao động qua biên giới 

Phối hợp với các đơn vị tuyển dụng lao động tăng cường đưa người lao động 
đi làm việc ở các tỉnh trong nước và nước ngoài theo chính sách hỗ trợ lao động và 
việc làm của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các lực tượng chức năng tăng cường công tác 
đấu tranh chống các loại tội phạm. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND 
huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chính sách, pháp luật 
trong lĩnh vực di cư, đặc biệt là thông tin tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo và phòng, 
chống di cư bất hợp pháp và buôn bán người tập trung vào các địa bàn trọng yếu, 
các thôn, bản có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và có nhiều lao động vượt biên 
trái phép sang nước ngoài lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện 
nghiêm các quy định của pháp luật về công tác xuất, nhập cảnh cho cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời tiến hành kiểm tra, đôn đốc 
công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước 
ngoài để kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém qua đó tổ chức 
thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2018, trên địa bàn huyện có 1.823 người đi lao 
động, học tập tại nước ngoài (Trung Quốc 1.675 người, trong đó: Có 900 trường 
hợp có giấy thông hành, 775 trường hợp không có giấy thông hành). Chủ yếu là 
lao động đi Trung Quốc làm thuê, các lao động hiện nay cư trú, học tập và làm 
việc ổn định, chấp hành tốt các quy định của nơi công tác và học tập. 

c) Trong giao lưu hợp tác các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông 

Để nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch an toàn, 
UBND huyện đã xây dựng phát triển các vùng sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn 
tiên tiến, đến nay đã có 136,96 ha Na quả sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 05 ha 
sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGap. Việc xúc tiến thương mại, xác lập, quản lý và 
phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông, lâm đặc sản của địa phương 
được ưu tiên thực hiện nhằm phát triển thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu 
cho sản phẩm để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có sức cạnh tranh trên thị trường, 
qua đó đã tích cực phát huy danh tiếng, uy tín của sản phẩm, bảo hộ cho những 
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người sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và góp phần 
thúc đẩy trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa của sản 
phẩm. Trong năm 2018, UBND huyện Chi Lăng phối hợp với các Sở, ban ngành, 
UBND huyện Hữu Lũng tổ chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng thu hút được 
hơn 380 đơn vị tham gia với 36 gian hàng giới thiệu sản phẩm của các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND các xã, thị trấn vùng trồng Na trên 
địa bàn huyện Chi Lăng, các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ phục 
vụ nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh; thu hút được hơn 10.000 lượt khách tham quan, trong đó có Đoàn khách 
Trung Quốc (41 người) sang Việt Nam dự “Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các 
tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc” đã tới tham quan, dự khai mạc Ngày hội Na 
Chi Lăng năm 2018. Các đại biểu tham dự Ngày hội đã được Ban Tổ chức đón tiếp 
và đưa đi tham quan vùng sản xuất Na trên địa bàn huyện, các mô hình vườn sản 
xuất Na tiêu biểu theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, trải nghiệm các vườn Na 
(trực tiếp hái Na và thưởng thức Na chín tại vườn). Thông qua Ngày hội Na Chi 
Lăng, đã tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn đến đông đảo nhân dân cả 
nước và quốc tế. Các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh đã được quảng bá, giới 
thiệu ra thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là đặc sản Na Chi Lăng, tỉnh Lạng 
Sơn.   

Trong lĩnh vực giao thông, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn. Đến nay dự án 
đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (giai đoạn 1) đã hoàn thành công tác đo đạc, 
thống kê, kiểm đếm lập hồ sơ thu hồi đất 151,19 ha của 1.352 lượt người sử dụng 
đất; phê duyệt 91 quyết định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (BT, HT, 
TĐC), thưởng tiến độ, di chuyển hạ tầng kỹ thuật với tổng số tiền là 
563.319.194.948 đồng, cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho nhà đầu tư là 20,5 Km 
để triển khai thi công. Đối với dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (Đoạn 
cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng), hiện nay đã thực hiện kiểm đếm đất đai và tài 
sản trên đất được 16,1Km/16,1Km. Trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án 
tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan 
liên quan rà soát, kịp thời kiểm tra xử lý các vướng mắc, khó khăn để kịp thời giải 
quyết. 

d) Công tác hợp tác về quốc phòng, an ninh 

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, an ninh được quan 
tâm tăng cường, củng cố với quan điểm giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực hiện tốt các nhiệm vụ 
quốc phòng, quân sự trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện gắn với phát triển 
kinh tế, xã hội địa phương; triển khai làm tốt công tác quản lý, bảo vệ công trình 
quốc phòng và khu vực quân sự, lập bản đồ phân giới, cắm mốc các công trình 
quốc phòng, khu vực quân sự. Từng bước triển khai quy hoạch và đầu tư xây dựng 
các hạng mục công trình quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; chủ động xử lý 
các tình huống, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực 
hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về quốc phòng và an ninh. Công tác phối hợp 
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giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu 
tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các lực lượng chức năng được 
quan tâm thực hiện tốt.  

3. Đánh giá chung 

Công tác tuyên truyền về hợp tác giữa  các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 
Quốc) trong thời gian qua được quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo đúng theo 
tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức về các nội dung trong bản ghi nhớ giữa các tỉnh Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng 
Tây (Trung Quốc), về tăng cường quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thiết thực 
trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc phòng chống ma túy, khủng bố và các loại 
tội phạm qua biên giới; về pháp luật lao động, xuất nhập cảnh được nâng lên. Các 
đoàn cán bộ, công chức đi công tác, học tập ở nước ngoài đều được quản lý chặt 
chẽ về đối tượng, nội dung và chương trình làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành 
đúng luật pháp của nước sở tại và thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh 
của Nhà nước, của tỉnh.  

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều 
chuyển biến tích cực phát huy được giá trị bản sắc dân tộc, từng bước đáp ứng nhu 
cầu tham quan, tìm hiểu về danh lam thắng cảnh và du lịch truyền thống lịch sử, 
danh thắng và các điểm di tích tín ngưỡng trên địa bàn, tiếp tục thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đầu tư ứng 
dụng máy móc thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. 
Doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã bước đầu ứng dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, áp dụng các quy trình tiên tiến trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường 
và hội nhập quốc tế. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định tạo điều kiện 
thuận lợi cho phát triển, kinh tế, xã hội ở địa phương.  

Tuy nhiên, là huyện miền núi, nội địa, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ 
tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; môi trường kinh doanh và đầu tư còn hạn hẹp; 
nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa đồng đều; một bộ phận lao động còn 
thiếu việc làm, khó tìm kiếm việc làm ở địa phương và các tỉnh lân cận nên đã tìm 
cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, kiếm sống. Tình hình các hoạt 
động tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới vẫn diễn ra.  

4. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Tiếp tục quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về kết quả đạt được sau Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2018 và 
Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH):  Phổ biến các nội dung 
trong bản ghi nhớ giữa các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt 
Nam) và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), tăng cường quan hệ 
giao lưu hữu nghị, hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc phòng 
chống ma túy, khủng bố và các loại tội phạm qua biên giới,...nhằm nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. 
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-  Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện, ngăn chặn và đấu tranh 
chống quan điểm sai trái luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. 
Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện bằng việc đẩy mạnh 
quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.  

- Tích cực tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di cư, 
đặc biệt là thông tin tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo và phòng, chống di cư bất hợp 
pháp và buôn bán người. Đồng thời tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác bảo hộ 
quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài.  

- Duy trì, quản lý tốt các đoàn ra, đoàn vào theo đúng các quy định của Nhà 
nước; nắm bắt kịp thời và quản lý người nước ngoài đến du lịch tại địa phương; tạo 
điều kiện, hướng dẫn người nước ngoài thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà 
nước về công tác đối ngoại. 

- Tăng cường phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của huyện; đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn qua địa bàn 
huyện nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội giữa tỉnh Lạng Sơn với 
Trung Quốc. 

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện các nội dung hợp tác giữa Lạng Sơn 
và Quảng Tây kể từ sau Chương trình gặp gỡ đầu xuân 2018 và Hội nghị lầm thứ 9 
Ủy ban công tác liên hợp của UBND huyện Chi Lăng./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Ngoại vụ tỉnh (B/c); 
- TT Huyện ủy (B/c); 
- TT HĐND huyện (B/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đinh Hữu Học 
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