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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được  
tại Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy  

và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022  
 

 

Căn cứ “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang Đảng cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự 

trị dân tộc Choang Quảng Tây Đảng cộng sản Trung Quốc (giai đoạn 2022-
2026)” (sau đây gọi tắt là Bản ghi nhớ) và những kết quả, nhận thức chung đã 

đạt được tại Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư 
Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang 
Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022. 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 
xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai có hiệu quả trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn những nhận 

thức chung đã đạt được tại Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân 
giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa 

các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị 
dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022. 

- Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên 
môn, địa phương tham mưu, chủ trì và phối hợp để thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của 

Bản ghi nhớ và những nhận thức chung đạt được nêu trên. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc: (1) Những nội 
dung thuộc thẩm quyền khẩn trương tham mưu, tổ chức thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ đã được giao. (2) Những nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo các 
cơ quan cấp trên cho ý kiến chỉ đạo. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, báo cáo kết quả theo định kỳ 
hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch gắn liền với việc thực hiện các chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các 

sở, ban, ngành, địa phương. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Ngoại vụ 

- Làm đầu mối trao đổi thông tin với phía Quảng Tây và các tỉnh Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang; 

- Chủ trì theo dõi việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ và nhận thức chung 

đạt được tại Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân các Bí thư Tỉnh 
ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan của tỉnh 

thực hiện chế độ báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện theo định kỳ hoặc 
đột xuất khi có yêu cầu. 

- Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ 
động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, xây dựng Kế hoạch 

bằng hình thức linh hoạt, phù hợp để thống nhất, thúc đẩy tiến độ các nội dung 
hợp tác, đảm bảo duy trì hoạt động đối ngoại, trao đổi thông tin được thường 

xuyên, liên tục, hiệu quả; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh thúc đẩy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây hoàn thiện thủ tục nội 
bộ phía Trung Quốc sớm nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng (Việt Nam) - Thủy 
Khẩu (Trung Quốc), Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa 

khẩu quốc tế; tổ chức lễ công bố mở chính thức cửa khẩu song phương Lý Vạn 
(Việt Nam) - Thạc Long (Trung Quốc) phạm vi đến Bản Khoòng - Nham Ứng; 

hoàn thiện thủ tục mở lối mở Nà Đoỏng - Nà Ráy; mở lối mở biên giới tại khu 
vực mốc 589, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc (Việt Nam) và hương Bách Nam, huyện 

Nà Po, thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

- Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, phối hợp với các cơ 

quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Hiệp định 
về hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - 

Đức Thiên (Trung Quốc); phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị Tổ chức lễ vận 
hành thí điểm cho du khách qua lại tại khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức 

Thiên (sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát); 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời trao đổi thông tin xử lý các vụ 

việc phát sinh liên quan đến công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền Nghị định thư phân giới, 

cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Hiệp định về cửa 
khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, 

các thỏa thuận có liên quan và trình tự công tác của Ủy ban công tác liên hợp 
biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc về xây dựng công trình biên giới; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị các cơ quan 
có thẩm quyền xây dựng công trình quản lý, giám sát biên giới trên cơ sở tuân 

thủ các quy định của 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung 
Quốc, thỏa thuận có liên quan và trình tự công tác của Ủy ban công tác liên hợp 

về xây dựng công trình biên giới. 

2. Sở Công Thương 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai “Thoả thuận khung về tăng cường 
thúc đẩy hợp tác thông quan hàng hoá tại cửa khẩu biên giới giữa Sở Công 
Thương các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Sở 

Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết 
ngày 25/02/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ được 
phân công tại Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (Hiệp định 
RCEP) của tỉnh Cao Bằng. 

- Tích cực triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2023, 
triển khai Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam 

và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc”. 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm tại 

tỉnh Quảng Tây và tỉnh Cao Bằng; hỗ trợ quảng bá hình ảnh, giới thiệu thông tin 
về tiềm năng, ưu thế của tỉnh; hợp tác xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp 
hai Bên tham gia các hội trợ triển lãm, hội nghị xúc tiến xuất nhập khẩu tại Cao 

Bằng và Quảng Tây theo nội dung “Bản ghi nhớ hợp tác phát triển thương mại 
giữa Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Hải Phòng, Hưng Yên, 
Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Sơn La (Việt Nam) với Sở Thương mại 

Quảng Tây (Trung Quốc)” ký ngày 10/6/2019 tại thành phố Nam Ninh (Trung 
Quốc). 

- Phối hợp với phía Quảng Tây cụ thể hóa và thực hiện việc xuất nhập khẩu 
nông hải sản và hoa quả qua cưa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang theo “Thỏa thuận 

khung về thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng nông sản, hải sản của Việt Nam qua cửa 
khẩu Trà Lĩnh - Long Bang” mà tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc, Quảng 

Tây, Trung Quốc đã ký ngày 14/5/2015 tại thành phố Bách Sắc. 

- Phối hợp với Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công thương) và các 

cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất đàm phán thống nhất hoàn thiện quy trình 
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giao nhận, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động 

xuất nhập khẩu. 

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thương mại biên 

giới, xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, xúc tiến thương mại, dịch vụ 
thương mại, thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại trong khu du lịch thác Bản 

Giốc; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hai bên liên quan đến hoạt động 
thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới cho các tổ chức, doanh 

nghiệp, cá nhân có liên quan của Việt Nam và Trung Quốc. 

3. Sở Giao thông Vận tải 

- Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục đấu 
nối đường nhánh vào quốc lộ trong khu vực các cửa khẩu theo quy định hiện hành;  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác 

bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên 
(Trung Quốc) theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 613/KH-UBND của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 20/3/2018;  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp tham mưu hồ sơ xây 

dựng công trình đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu Sóc 
Giang (Việt Nam) - Bình Mãng (Trung Quốc). 

4. Sở Xây dựng 

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

tại Kế hoạch 613/KH-UBND ngày 20/3/2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển 
khai thực hiện Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác 

Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). 

5. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh  

Phối hợp với Văn phòng Xây dựng cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu 

hoàn thiện kiểm tra chéo chất lượng công trình của hai Bên, báo cáo cấp có thẩm 
quyền của hai nước để thống nhất sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai thực hiện 

Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 
những chính sách liên quan đến hợp tác lao động, thúc đẩy sự phát triển bền 

vững của hợp tác lao động qua biên giới, cụ thể: Khi tình hình d ịch bệnh được 
kiểm soát sẽ tiếp tục triển khai Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên 

giới với thành phố Sùng Tả và thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc; 
thực hiện Phương án thí điểm lựa chọn doanh nghiệp đưa lao động tỉnh Cao 

Bằng sang Trung Quốc làm việc theo thỏa thuận (ngay sau khi có ý kiến của Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội); hội đàm với Cục Nguồn nhân lực và An 
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sinh xã hội thành phố Sùng Tả và thành phố Bách Sắc để tháo gỡ vướng mắc 

liên quan đến việc đưa lao động sang làm việc theo Thỏa thuận; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan liên hệ các trường đào tạo 

nghề để đưa lao động tỉnh Cao Bằng sang học nghề tại Trung Quốc; 

- Phối hợp với các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy 

mạnh công tác hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động và tuyên truyền 
vận động người lao động không sang Trung Quốc làm thuê trái phép; 

- Tăng cường trao đổi, thiết lập cơ chế liên lạc định kỳ hàng năm, gặp gỡ 
đánh giá và tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp quản lý lao động 

qua biên giới; cùng hiệp thương giải quyết, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng 
của người lao động. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 613/KH-UBND tỉnh Cao 
Bằng triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du 

lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); phối hợp với các cơ 
quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị vận hành thí điểm cho du khách qua lại 

tại khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên; thực hiện các công việc tiếp theo 
của Đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch thác Bản Giốc khi 

điều kiện cho phép; 

- Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh duy trì tiếp xúc, liên hệ với 

các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, các tập đoàn kinh tế lớn đến tìm hiểu cơ hội 
đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. 

Trong đó ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề đầu tư có công nghệ cao, kỹ thuật tiên 
tiến, sử dụng ít lao động, thân thiện với môi trường. Hỗ trợ các nhà đầu tư đang 

trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố 
trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, khu du lịch thác Bản Giốc theo 

tiến độ thực hiện các dự án. 

8. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành đề xuất các nhiệm vụ hợp tác nghiên 
cứu có tính chất chiến lược, lâu dài về khoa học và công nghệ, trong đó ưu tiên 

hợp tác trên các lĩnh vực: Dự báo và kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; khoa 
học kỹ thuật máy móc nông nghiệp; công nghệ thực phẩm; công nghệ sinh học; 

y học cổ truyền; môi trường và biến đổi khí hậu; bảo tồn và phục hồi di sản thiên 
nhiên và văn hóa; 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh và cơ 
quan liên quan của thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, 

Trung Quốc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến, 
trao đổi, kết nối, ký kết các nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi 
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mới sáng tạo nhằm góp phần huy động nguồn lực, kinh nghiệm, chuyển giao 

công nghệ mới phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. 

9.  Sở Y tế 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch 
bệnh trong khuôn khổ Cơ chế Điều phối trao đổi phòng, chống dịch bệnh giữa 

tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây, làm sâu sắc hợp tác phòng, chống dịch bệnh cửa 
khẩu biên giới, kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới. 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau về vật tư y tế, phòng chống dịch 
bệnh. 

- Tăng cường hợp tác giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện 
công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn cửa khẩu và khu vực hiên giới Việt 

Nam - Trung Quốc. 

- Chuẩn bị phương án và nguồn lực để tiếp nhận trang thiết bị, vật tư phòng 
chống dịch và vắc xin do phía bạn cung cấp để tổ chức triển khai tiêm chủng 

theo tinh thần Hội nghị trực tuyến bốn tính Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tăng cường giao lưu 

hợp tác khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp để đem lại 
hiệu quả thiết thực. Tiếp tục triển khai công tác hợp tác giao lưu trên các lĩnh 

vực: Phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, kiểm dịch qua biên giới; hỗ trợ 
các thiết bị phục vụ nghiên cứu, chuẩn đoán bệnh trên cây trồng, vật nuôi; dự 

báo và kiểm soát dịch bệnh động, thực vật; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch phát triển cây hạt dẻ của tỉnh (Kế hoạch số 2307/KH-UBND, 
ngày 21/8/2021); khi d ịch bệnh được khống chế, xây dựng đoàn ra khảo sát phát 
triển chuỗi hạt dẻ tại Quảng Tây (Trung Quốc); 

- Tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết về Hợp tác phát triển nông 
nghiệp giữa tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây; 

- Tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ trong việc bảo vệ loài vượn Cao Vít tại 
tỉnh Cao Bằng; 

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất cụ thể các 
nội dung hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

 11. Cục Hải quan tỉnh 

- Duy trì việc giao lưu, trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan phía Quảng 

Tây trong quản lý nhà nước về hải quan, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái 
phép hàng hóa qua biên giới, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh tại cửa 

khẩu. 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong quá trình hợp tác, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa, kịp thời thông 
báo những thông tin và tình hình điều chỉnh chính sách liên quan đến hoạt động 

thương mại biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực thương mại biên giới. 

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan duy trì thực hiện nghiêm 03 

văn kiện pháp lý về biên giới và các Biên bản, Thỏa thuận mà chính phủ Việt 
Nam - Trung Quốc đã ký kết; tăng cường tuần tra song phương, tham mưu và 

giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng trên biên giới; kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh đảm bảo đúng quy trình, thủ tục 

pháp lý; 

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 613/KH-UBND 
ngày 20/3/2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện Hiệp định 

Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức 
Thiên (Trung Quốc): Tham mưu, hướng dẫn xây dựng các công trình ở Khu 

cảnh quan; đầu tư cơ sở hạ tầng; bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm 
soát phục vụ thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (sau 

khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát); 

- Chủ trì, phối hợp kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát xuất nhập cảnh tại 

cửa khẩu, lối mở đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo phòng, 
chống dịch Covid-19; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, báo cáo đề nghị mở, nâng cấp cửa khẩu, 
lối mở biên giới theo đúng Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp 

tục tham mưu cho địa phương thực hiện mục tiêu kép: Vừa đảm bảo phòng 
chống dịch bệnh, vừa tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương; 

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi, phối hợp với lực lượng chức 
năng phía bạn trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống 

tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19. 
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình 

hình, phối hợp giải quyết các vụ việc nảy sinh ở khu vực biên giới, góp phần xây 
dựng biên giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển. 

13. Công an tỉnh 

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 613/KH-UBND 

ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện Hiệp định Hợp 
tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức 

Thiên (Trung Quốc); 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả các cơ chế hiện 

có giữa lực lượng chức năng 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 
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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. 

14. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân 
dân tỉnh đầu tư hoàn thiện các công trình, dự án kết cấu hạ tầng tại khu vực các 

cửa khẩu, lối mở tạo nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển hoạt động kinh tế cửa 
khẩu; 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tại cửa khẩu tạo điều kiện tối 
đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản qua cửa khẩu Trà 

Lĩnh. 

- Duy trì hoạt động tiếp đón các nhà đầu tư phía Trung Quốc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và 
những chính sách đầu tư trên địa bàn khu kinh tế tỉnh; 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất các phương án phòng 

chống dịch Covid-19, phương án xuất nhập khẩu, kéo dài thời gian nhập khẩu 
trong ngày, rút ngắn thông quan trên một lô hàng hóa, thống nhất, điều tiết các 

mặt hàng xuất nhập khẩu, xây dựng cơ chế đặc  thù xuất nhập khẩu với một số 
mặt hàng truyền thống, thành lập tổ công tác trao đổi với chính phủ nhân dân 

huyện phía Trung Quốc về các vấn đề liên quan xuất nhập khẩu; 

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng “vùng xanh” tại các cửa khẩu 

Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang (vùng an toàn dịch bệnh) với quy trình, tiêu chuẩn 
phòng chống dịch theo hướng dẫn của các Bộ, ngành, phù hợp với tình hình thực 

tiễn của tỉnh về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và hài hòa với phía Trung 
Quốc; 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cao Bằng triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên 

du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); phối hợp làm tốt 
công tác chuẩn bị vận hành thí điểm cho du khách qua lại tại khu cảnh quan thác 

Bản Giốc - Đức Thiên, quyết tâm vận hành thí điểm cho du khách hai Bên (sau 
khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát). 

15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tăng cường 

quảng bá điểm du lịch; cùng hợp tác phát triển các hình thức du lịch đặc sắc, sản 
phẩm du lịch chất lượng cao, tiện lợi hóa du lịch qua biên giới; 

- Tích cực đầu tư xây dựng điểm du lịch, sản phẩm du lịch liên kết đặc sắc 
giữa tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc);  

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các đoàn doanh nghiệp và truyền thông du lịch 
khảo sát, tìm hiểu các sản phẩm du lịch của địa phương, tạo môi trường và điều 
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kiện kết nối với các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc 

xúc tiến, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch tại Khu du lịch thác Bản Giốc; 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyển sinh học  sinh đi 

học theo học bổng của Chính quyền Quảng Tây tại Học viện Du lịch Quế Lâm - 
Trung Quốc. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 
613/KH-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai 

thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản 
Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) và chuẩn bị tốt vận hành thí điểm 

cho du khách qua lại tại khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên (sau khi tình 
hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát). 

16. Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc tỉnh Cao Bằng 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai các nội dung công việc 
của Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc theo 

chức năng nhiệm vụ được phân công; phối hợp với các cơ quan liên quan làm 
tốt công tác chẩn bị vận hành thí điểm cho du khách qua lại tại khu cảnh quan 

thác Bản Giốc - Đức Thiên, quyết tâm vận hành thí điểm cho du khách hai Bên 
(sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát). 

17. Sở Tài chính 

Thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn triển khai thực hiện 

Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt 
Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong khả năng cân đối Ngân sách địa 
phương để triển khai vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác 

Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). 

18. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức xét 

tuyển cán bộ, công chức, viên chức và học sinh đi đào tạo theo chương trình học 
bổng của Chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022 theo quy định. 

19. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo tới 

các đối tượng học sinh về tuyển sinh đi học nghề tại trường Kỹ thuật thành phố 
Tịnh Tây; cử giảng viên của Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng sang Tịnh 

Tây, Trung Quốc làm công tác quản lý học sinh học nghề tại trường ngay sau 
khi có kết quả xét duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và phía bạn; 

- Chủ trì Hội đàm trao đổi về hợp tác giáo dục giữa Sở Giáo dục Quảng 
Tây, Trung Quốc với bốn tỉnh biên giới Việt Nam (Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà 

Giang, Quảng Ninh) được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, dự kiến vào tháng 10/2022;  

- Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cách thức tuyển sinh, quản lý học sinh đi 

đào tạo theo chương trình đại học về học bổng của Chính quyền Quảng Tây 
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dành cho học sinh phổ thông Cao Bằng năm 2022, đảm bảo các suất học bổng 

phát huy hiệu quả tích cực; 

- Chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý 

biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đến học sinh trong các cơ sở giáo 
dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục khu vực biên giới. 

20. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cao Bằng 

- Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiên cứu và mở rộng các sản 

phẩm phục vụ thanh toán biên mậu và tài trợ thương mại cho các doanh nghiệp, 
đảm bảo thực hiện việc thanh toán, chuyển tiền cho khách hàng nhanh gọn, an 

toàn, tiết kiệm chi phí từ đó gia tăng thị phần cung ứng dịch vụ thanh toán của 
các ngân hàng trên địa bàn; tăng cường triển khai d ịch vụ ngân hàng điện tử 

phục vụ hoạt động thanh toán biên mậu để tăng tính linh hoạt cho các doanh 
nghiệp xuất nhập khẩu trong nước; 

- Các tổ chức tín dụng tăng cường công tác trao đổi thông tin, ký kết các 

thỏa thuận hợp tác về thanh toán biên mậu, biên bản ghi nhớ về phòng chống rửa 
tiền, tiền giả với các ngân hàng thương mại của Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây và Trung Quốc để thực hiện có hiệu quả các chính sách về ngoại hối 
của Nhà nước và ngành ngân hàng; 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến quy định của 
pháp luật liên quan đến chính sách thanh toán tiền bản tệ song song trong các tổ 

chức tài chính, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường thông tin để các thương nhân 
thanh toán giao dịch hàng hóa và d ịch vụ thương mại biên giới qua hệ thống 

ngân hàng. Tăng cường hợp tác, tuyên truyền phòng, chống tiền giả, tạo môi 
trường kinh doanh lành mạnh; 

- Bám sát chủ trương, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt 
động quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới, xử 
lý theo thẩm quyền đối với các hình vi vi phạm quy định. 

21. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Tây 

thực hiện trao đổi các chương trình truyền hình và hợp tác đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ. 

24. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện các nội 

dung hợp tác có liên quan, bên cạnh đó chú trọng một số lĩnh vực hợp tác sau: 
Kết nối giao thông; Tiện lợi hóa thông quan; Quản lý biên giới; Quản lý lao 

động qua biên giới; triển khai giao lưu hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực. Tiếp 
tục triển khai các văn bản đã ký kết và việc ký kết quan hệ hữu nghị giữa các 

xóm, xã, thị trấn biên giới hai Bên, chỉ đạo triển khai các hoạt động giao lưu hợp 
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tác thực chất. Hoàn thiện các thủ tục xây dựng các công trình trên biên giới theo 

quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Phối hợp với phía Trung Quốc và các cơ quan chức năng có liên quan của 

Việt Nam giải quyết các khu vực hai Bên còn có nhận thức khác nhau về hướng 
đi của đường biên giới trong việc Trung Quốc xây dựng hàng rào khống chế, 

ngăn chặn trên biên giới thời gian qua và các sự kiện biên giới nảy sinh theo quy 
định và các thỏa thuận có liên quan. 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh: Phối hợp với các sở, ngành tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án quản lý, khai thác du lịch; 

thực hiện các nhiệm vụ của địa phương trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện 
hiệp định; làm tốt công tác quản lý biên giới khu vực thác Bản Giốc; Phối hợp 

với các cơ quan liên quan làm tốt công tác chẩn bị vận hành thí điểm cho du 
khách qua lại tại khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên (sau khi tình hình 
dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát). 

25. Các cơ quan, đoàn thể, các địa phương 

Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, 

chủ động triển khai thực hiện các nội dung hợp tác có liên quan, bên cạnh đó 
chú trọng một số lĩnh vực hợp tác sau: Kết nối giao thông; xây dựng khu hợp tác 

kinh tế khu vực biên giới; Tiện lợi hóa thông quan; Quản lý biên giới; Quản lý 
lao động qua biên giới; triển khai giao lưu hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực 

nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, thể thao, y tế, giao lưu 
nhân dân... Tiếp tục triển khai các văn bản đã ký kết và việc ký kết quan hệ hữu 

nghị giữa các xóm, xã, thị trấn biên giới hai Bên, chỉ đạo triển khai các hoạt 
động giao lưu hợp tác thực chất. 

Đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện, đề xuất nội dung hợp tác trong năm 2023 về Sở Ngoại vụ trước ngày 
15/11/2022 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện “Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị 
giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang Đảng cộng 

sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Đảng cộng sản 
Trung Quốc (giai đoạn 2022 - 2026)” và những nhận thức chung đã đạt được tại 

Hội nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và 
Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây 
(Trung Quốc) năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 
túc, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, cần báo cáo 

kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, quyết định./. 

 

(Gửi kèm Kế hoạch: 
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- Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang Đảng cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân 
tộc Choang Quảng Tây Đảng cộng sản Trung Quốc (giai đoạn 2022-2026). 

- Thông cáo chung Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị 
lần thứ 13 Ủy ban công tác liên hớp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng 

Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung 
Quốc) năm 2022) 

 
 
Nơi nhận: 
- Thường Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; 
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh, TTTT; 
- Lưu: VT, NC(KA). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Lê Hải Hòa 
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