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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NGOẠI VỤ 
 

 

Số:             /SNgV-QLBG 
 

V/v cung cấp thông tin  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày          tháng 5 năm 2022 
 

     
Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy 

 

 Phúc đáp công văn số 364-CV/VPTU ngày 09/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy 

V/v đề nghị cung cấp thông tin; trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, 

Sở Ngoại vụ báo cáo các nội dung liên quan như sau: 
1. Tình hình hoạt động tại các cửa khẩu 

- Hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đối với người, phương tiện, hàng 

hóa trước khi chưa có dịch Covid-19 diễn ra bình thường theo quy định của Nghị 

định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa 
khẩu biên giới đất liền (Nghị định 112/2014/NĐ-CP). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến ngày 15/3/2022, theo chỉ đạo của Chính 

phủ 2 nước Việt Nam - Lào, hoạt động xuất nhập cảnh đối với người được thực 
hiện hạn chế; hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới thực 

hiện việc “đổi lái xe, đổi đầu kéo” tại cửa khẩu để đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 1606/VPCP -QHQT 

ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khôi phục chính sách xuất nhập 

cảnh của Việt Nam; Bộ Y tế tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 15/3/2022 về việc 

phòng, chống dịch Covid-19; UBND tỉnh tại Công văn 1524/UBND-KGVX ngày 
8/4/2022 về việc phòng chống dịch Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện 

nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tạm dừng hoạt động “đổi 

lái xe, đổi đầu kéo” đối với phương tiện vận chuyển hành hóa xuất nhập cảnh tại 
các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 9/5/2022, Chính phủ Lào đã ban 

hành văn bản chính thức về việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch tại các cửa 

khẩu (Công văn số 627/VPTTg ngày 7/5/2022 của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ 
Lào). 

- Tại các cửa khẩu phụ, lối mở tạm thời, trước năm 2020, chỉ diễn ra hoạt 

động xuất nhập cảnh vùng biên giới theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ -

CP ngày 21/11/2014. Từ ngày 3/2/2020, các cặp cửa khẩu phụ, lối mở tạm thời được 
tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của 

Chính phủ (Văn bản số 3506/VPCP-KTTH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính 
phủ về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên 

giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia). Nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu của 
bà con cư dân 2 bên biên giới, UBND tỉnh đã có: Công hàm số 4605/CH-UBND 

ngày 30/9/2021 gửi UBCQ tỉnh Salavan đề nghị hoạt động trở lại cửa khẩu phụ Cóc 

và lối mở tạm thời A Dơi; Công hàm số 4606/CH-UBND ngày 30/9/2021 gửi UBCQ 

tỉnh Savannakhet đề nghị hoạt động trở lại tại các khẩu phụ Tà Rùng, Cheng, Thanh. 
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Trả lời 2 Công hàm trên, phía tỉnh Salavan thống nhất với tỉnh Quảng Trị về việc 
hoạt động trở lại tại cửa khẩu phụ Cóc – A Xóc để thu mua nông sản và trao đổi 

nhu yếu phẩm ngạy tại cửa khẩu; phía tỉnh Savannakhet hiện chưa có văn bản trả 

lời. Từ ngày 24/02/2022 đến nay, cửa khẩu phụ Cóc - A Xóc đã chính thức hoạt 

động trở lại để thu mua nông sản và trao đổi nhu yếu phẩm ngạy tại cửa khẩu (chưa 
diễn ra hoạt động xuất nhập cảnh đối với người). 

2. Khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất 

- Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10/2020, trên tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị 
và tỉnh Savannakhet có nhiều cột mốc biên giới bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng trong đó 

có 02 cột mốc biên giới bị ảnh hưởng nặng gồm mốc 606 (1) và 607(1), làm thay đổi 

dòng chảy của sông biên giới và có nguy cơ ảnh hưởng đến đường biên giới giữa hai 
nước Việt Nam – Lào trên sông Sê Pôn.  

Kiến nghị: Nhằm bảo đảm an toàn, tính nguyên trạng, vững chắc lâu dài cho 

hệ thống mốc quốc giới trước sự tác động của khí hậu, thời tiết. Trên cơ sở kết quả 

khảo sát, làm việc của đoàn chuyên viên biên giới 2 nước Việt Nam và Lào, kính 
đề nghị Bộ Ngoại giao Lào sớm thống nhất phương án xây dựng kè bảo vệ mốc 

606(1), 607(1). 

- Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về giải quyết vấn đề 
người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào hết 

hiệu lực đã được gần 3 năm; tuy nhiên, qua trao đổi với các tỉnh biên giới Lào thì hiện 

nay Chính phủ Lào vẫn chưa có quyết định cấp quốc tịch cho các trường hợp người Việt 
Nam thuộc tỉnh Quảng Trị di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 

Lào.  

Kiến nghị, kính đề nghị Bộ Ngoại giao Lào (i) sớm trình Chính phủ Lào cấp quốc 

tịch cho các trường hợp người Việt Nam đủ điều kiện ở lại nơi cư trú để giúp cho các 
trường hợp này yên tâm sinh sống và đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (ii) 

có chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc cấp giấy chứng nhận tình trạng 

hôn nhân cho công dân Lào để kết hôn với công dân Việt Nam (Quy định cho Trưởng 
bản được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như trước đây) nhằm hạn chế tình trạng 

kết hôn không giá thú (Thực tiễn hiện nay việc công dân Lào xin giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân để kết hôn với công dân Việt Nam còn nhiều khó khăn dẫn đến nhiều 
trường hợp chưa được đăng ký kết hôn); chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa 

phương tuyến biên giới quản lý chặt chẽ việc xuất, nhập cảnh của cư dân trong vùng 

biên giới hai nước, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp di cư tự do, kết hôn 

không giá thú phát sinh mới; hỗ trợ, hướng dẫn bà con mới được nhập quốc tịch hoàn 
thành các giấy tờ, thủ tục để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định nhằm 

giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng dân cư. 

- Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã gây 
nên những khó khăn liên quan đến hoạt động thương mại, nhất là vấn đề xuất nhập khẩu, 

trao đổi nông sản qua lại biên giới và hoạt động vận tải hàng hóa.  

Kiến nghị: Tỉnh Quảng Trị mong muốn và đề xuất Chính phủ Lào chỉ đạo các địa 
phương của Lào nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào phối hợp tập trung chỉ đạo 

tháo gỡ những khó khăn để hàng hóa xuất nhập khẩu và nông sản do nhân dân hai bên 

biên giới sản xuất được thông thương, cũng như giới thiệu, tạo điều kiện cho doanh 
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nghiệp của hai nước, các nhà đầu tư đến từ các nước, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư 
trong các lĩnh vực mà hai tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, năng lượng tái 

tạo, dịch vụ Logistics... 

- Sau hơn 05 năm kể từ ngày tổ chức Lễ khai trương chính thức mô hình kiểm tra 

“một cửa, một lần dừng” mô hình đã tạo ra sự thay đổi tích cực cho cặp cửa khẩu quốc 
tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn như: Cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư, nâng cấp; thủ tục 

qua lại cửa khẩu được tập trung, đơn giản hóa, tiến hành rõ ràng, minh bạch hơn cho 

các đối tượng tham gia; rút ngắn được thời gian thông quan cho người, hàng hóa và 
phương tiện, qua đó tạo sự thuận lợi cho thương mại, đầu tư và giao thương qua lại biên 

giới giữa Việt Nam và Lào... Tuy nhiên, vì đây là một mô hình mới, chưa có tiền lệ trên 

thế giới và khu vực, lần đầu tiên được thí điểm áp dụng tại cửa khẩu biên giới Việt Nam 
- Lào nên trong thời gian vận hành thí điểm đã bộc lộ không ít khó khăn, hạn chế và còn 

nhiều bất cập... Từ tháng 6/2021 đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Chính 

phủ hai nước Việt Nam và Lào đã thống nhất tạm dừng thực hiện mô hình để kiểm soát 

và phòng chống dịch bệnh (Văn bản số 2618/VPCP-QHQT ngày 15/4/2021 của Văn 
phòng Chính phủ);  Tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao 2 nước Việt Nam và Lào đã phối 

hợp tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá về kết quả triển khai mô hình trong thời gian 

quan và định hướng trong thời gian tới.  

Kiến nghị: Chính phủ 2 nước sớm đàm phán, ký kết Hiệp định của về việc thực 

hiện mô hình “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen-sa-

vẳn.  

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quan hệ hợp tác giữa hai bên vẫn còn tồn tại 

nhiều khó khăn, thách thức, đó là: (i) Quảng Trị cũng như nhiều địa phương có chung 

đường biên giới giữa 02 nước Việt Nam – Lào đều là các tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế 

nhỏ, thị trường không lớn nên việc hợp tác trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, thương mại, 
đầu tư, du lịch còn hạn chế; (ii) giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào chủ yếu giao thương 

bằng đường bộ qua các cửa khẩu; tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông chưa được đầu tư 

đồng bộ nên việc vận chuyển người, hàng hóa còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, phía Lào 
còn đặt ra nhiều loại phí, lệ phí không chính thức, các quy định riêng như “cấm xe ô tô 

thùng rỗng” qua biên giới vận chuyển hàng hóa đã làm chi phí vận chuyển tăng cao (Ngày 

07/12/2021, Sở Công chính và Vận tải tỉnh Savannakhet có Văn bản số 1918 cấm nhập 
cảnh “xe không” của nước ngoài vào nhận hàng hóa trong tỉnh Savannakhet); (iii) sự tác 

động, lôi kéo của các nước lớn cũng là nhân tố tác động rất lớn đến hợp tác cấp địa phương 

giữa các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào trong thời gian qua. Một số dự án đầu tư nước 

ngoài tại các huyện biên giới phía Lào tiếp giáp với Việt Nam có nguy cơ gây ô nhiễm 
nguồn nước, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới. 

 Kiến nghị: Chính phủ 2 nước ưu tiên hợp tác phát triển kinh tế bền vững; có cơ chế, 

chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư sản xuất - kinh doanh 
tại Lào, đặc biệt tại các địa bàn trọng yếu về an ninh - quốc phòng trong khu vực biên 

giới để kết hợp hợp tác kinh tế và cũng cố quốc phòng - an ninh; quan tâm hơn nữa đầu 

tư phát triển thương mại biên giới. Riêng đối với tỉnh Quảng Trị, đề xuất ưu tiên xây 
dựng và phát triển khu thương mại chung xuyên biên giới Lao Bảo – Đen sa vẳn để khai 

thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. 

Thúc đẩy hợp tác, mở rộng không gian phát triển của các địa phương có chung biên giới 



4 

 

thông qua hợp tác xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác triển khai các 
dự án về giao thông, năng lượng, du lịch… trong khi vẫn đảm bảo các yếu tố về môi 

trường, dân tộc, tôn giáo và an ninh biên giới. 

2. Một số định hướng trong hợp tác phát triển với các tỉnh bạn Lào trong 

thời gian tới. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao 2 

nước Việt Nam và Lào; Văn bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh 

Savannakhet và Salavan, giai đoạn 2020-2022. Trong đó, chú trọng và đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các nội dung cam kết thực hiện tuy nhiên do trong năm 2021 vì ảnh hưởng 

của dịch bệnh covid-19 nên chưa thể triển khai được. 

Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng 
cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đường biên giới, hệ thống mốc 

quốc giới Việt Nam - Lào; Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện tốt Hiệp định về 

Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Nghị định 

thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào ký năm 2016; Hạn chế tối đa 
tình trạng tái diễn và phát sinh mới về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong 

vùng biên giới giữa hai nước. 

Triển khai tổ chức thực hiện các sự kiện, hoạt động theo hình thức phù hợp với 
tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và 

hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022. 

(Xin gửi đính kèm Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ 2 nước Việt 

Nam và Lào năm 2022) 
 

Sở Ngoại vụ xin gửi Văn phòng Tỉnh ủy xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLBG. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

Nguyễn Triều Thương 
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