
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NGOẠI VỤ 

Số:         /SNgV-LSHTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày          tháng 8 năm 2022 

 

V/v đề nghị phối hợp giải quyết vụ 

việc liên quan đến công dân Trung 

Quốc tử vong trên địa bàn tỉnh. 
 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 

- Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 

 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn kính chào Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt 

Nam và trân trọng trao đổi như sau: 

Tiếp theo Công văn số 591/SNgV-LSHTQT ngày 01/8/2022 của Sở 

Ngoại vụ liên quan đến công dân Trung Quốc tử vong trên địa bàn tỉnh, ngày 

02/8/2022, Sở Ngoại vụ Lạng Sơn nhận được Công văn số 625/VPCQCSĐT của 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp giải 

quyết vụ việc người nước ngoài bị chết, trong đó bổ sung thêm thông tin liên 

quan đến người nước ngoài tư vong trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Nạn nhân: 

ông WU JINGZHU, sinh ngày 18/5/1971, Quốc tịch: Trung Quốc, số Hộ chiếu: 

E52557375, Thị thực số: Y0220526, có giá trị từ ngày 09/7/2021 đến ngày 

08/7/2022, Nơi cư trú: 101, số 3, làng Hoa Tiêu, thị trấn Trần Đồn, thành phố 

Cái Châu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khám 

nghiệm hiện trường, đưa tử thi đi bảo quản và tạm giữ một số đồ vật, tài sản 

gồm: 01 hộ chiếu và thị thực, 01 điện thoại di động và một số vật dụng cá nhân 

khác. Để có căn cứ ra quyết định về tố tụng kết thúc giải quyết vụ việc theo quy 

định của pháp luật, cần thiết phải giải phẫu mổ tử thi để xác định nguyên nhân 

chết của nạn nhân WU JINGZHU, Công an tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức giải 

phẫu (mổ) tử thi vào 10h00 sáng ngày 05/8/2022.  

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin 

ngày 01/8/2022 có 01 công dân Trung Quốc là nam giới đến xuất trình giấy tờ 

tùy thân có thông tin như sau: Công dân WU JINGHAO, Sinh ngày 15/10/1974, 

Quốc tịch: Trung Quốc, số Hộ chiếu: E39595574, Thị thực số: Z0459272 (có giá 

trị từ ngày 18/7/2022 đến ngày 11/10/2022), Nơi cư trú: Số 19 -22, thôn Tây Uy 

Tử, trấn Vượng Thanh, huyện Vượng Thanh, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Công 

dân WU JINGHAO trình bày là em ruột của nạn nhân WU JINGZHU nhưng 

không có giấy tờ chứng minh có mối quan hệ thân thích. 

      (Có ảnh chụp hộ chiếu, Bản tường trình của thân nhân gửi kèm theo). 

Sở Ngoại vụ tiếp tục chuyển thông tin đồng thời đề nghị Đại sứ quán 

Trung Quốc tại Việt Nam cho ý kiến và cử đại diện phối hợp với cơ quan chức 



năng của tỉnh Lạng Sơn trong quá trình tiến hành giải phẫu (mổ) tử thi (có văn 

bản thông báo cử cán bộ hoặc văn bản thông báo việc ủy quyền giải quyết hậu 

sự công dân Trung Quốc tử vong trên địa bàn tỉnh); khẩn trương phối hợp thông 

tin cho thân nhân của công dân Trung Quốc bị tử vong WU JINGZHU về dự 

kiến thời gian tổ chức giải phẫu (mổ) tử thi của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ xác minh thông tin nhân thân Công dân WU JINGHAO 

và quan hệ thân thích với nạn nhân WU JINGZHU. 

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị, mong sớm nhận được ý 

kiến, phối hợp của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và hướng dẫn của Cục 

Lãnh sự, Bộ Ngoại giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TLSQ Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; 

- Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. LSHTQT; 

- Lưu: VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Trần Thị Vân Thùy 
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