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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cửa khẩu Chi Ma 

 
 

Ngày 16/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã chủ trì kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Tham dự 
có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Công Thương, Tài chính, Xây 
dựng, Giao thông vận tải, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị 
trường, Cục Thuế, Chi cục Kiểm dịch Động vật vùng Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch 
Thực vật vùng VII, Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Lạng Sơn, Văn phòng 
UBND tỉnh, Huyện uỷ và UBND huyện Lộc Bình, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi 
Ma, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Chi cục Hải quan cửa khẩu 
Chi Ma, Trung tâm quản lý cửa khẩu Chi Ma, các lực kiểm dịch tại cửa khẩu, 
lãnh đạo UBND xã Yên Khoái. Sau khi nghe Trung tâm quản lý cửa khẩu Chi 
Ma báo cáo, ý kiến tham gia của Bí thư Huyện uỷ và các thành phần dự họp, đồng 
chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:   

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh gặp 
nhiều khó khăn do phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn 
gốc và chất lượng hàng hoá nhập khẩu, nhất là các mặt hàng hoa quả, nông sản, 
hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất dẫn đến kim ngạch xuất nhập khẩu, thu phí bến 
bãi, thu thuế xuất nhập khẩu giảm. Tuy nhiên Lạng Sơn vẫn là địa bàn có hoạt động 
xuất nhập khẩu diễn ra sôi động về lưu lượng, phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu.  

Cửa khẩu Chi Ma đã được nâng cấp và công bố thành cặp cửa khẩu quốc gia 
từ ngày 10/9/2018, phía Trung quốc mới chính thức hoạt động từ ngày 16/7/2019. 
Tại cửa khẩu đã được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng bến bãi, nhà làm việc, trang thiết 
bị,… phục vụ xuất nhập khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức 
năng cửa khẩu (Bộ đội Biên phòng, Hải quan, kiểm dịch, trung tâm quản lý cửa 
khẩu) và chính quyền xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp triển 
khai nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên qua đó đã bảo vệ tốt đường 
biên, mốc giới; quản lý tốt thu phí bến bãi và hoạt động kinh doanh bến bãi, hoạt 
động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng 
hoá xuất nhập khẩu; đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu; quản lý, sử dụng 
hiệu quả hạ tầng cửa khẩu; thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, ngăn chặn hiệu quả hoạt động nhập lậu gia cầm qua đường mòn, 



 2

lối tắt trên biên giới và hai bên cánh gà cửa khẩu. Kết quả (đến ngày 12/7/2019) 
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 71.238.903 USD (tăng 10,23% 
so với cùng kỳ); trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 39.214.658 USD (giảm 
11,0% so với cùng kỳ); kim ngạch nhập khẩu giá trị đạt 32.024.245 USD (tăng 
57% so với cùng kỳ). Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 23.811.619.942 đồng (tăng 
16,0% so cùng kỳ); thu phí bến bãi đạt 11.710.785.000 đồng. 

Bên cạnh đó tình hình hoạt động tại cửa khẩu còn một số khó khăn, hạn chế 
đó là: Phía cửa khẩu Ái Điểm - Trung Quốc chưa bố trí đầy đủ lực lượng kiểm 
soát đồng bộ xuất nhập cảnh nên lượng khách đi lại bằng hộ chiếu không thể 
thực hiện được; các doanh nghiệp đầu tư các dự án trong khu vực cửa khẩu đầu 
tư cầm chừng, ảnh hưởng đến công tác quản lý đôn đốc của các cơ quan chức 
năng, ảnh hưởng đến mỹ quan cửa khẩu do các dự án đầu tư dở dang; hoạt động 
nhập lậu một số mặt hàng thực phẩm chưa được kiểm soát triệt để.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

Để nắm bắt cơ hội, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa 
khẩu, duy trì thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả tại cửa khẩu trong thời gian tới, yêu cầu: 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK 
Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan kiểm dịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại 
cửa khẩu phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại cửa khẩu, đảm bảo 
an ninh trật tự, bảo vệ tốt đường biên mốc giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; giám sát, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ, 
tránh tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực 
lượng Hải quan thực hiện tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới; tiếp tục nắm tình hình các mặt hàng được 
phép xuất khẩu qua cửa khẩu; sắp xếp, phân luồng hợp lý phương tiện ra vào 
cửa khẩu.    

3. Cục Hải quan chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên 
phòng quản lý tốt hàng hoá xuất nhập khẩu, nắm tình hình các mặt hàng được 
phép xuất khẩu qua cửa khẩu; tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với 
Chính phủ, các Bộ ngành trung ương cho phép thực hiện thí điểm nhập khẩu mặt 
hàng dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma. 

4. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm 
quản lý cửa khẩu thường xuyên nắm tình hình chung tại khu vực cửa khẩu, quản 
lý, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cửa khẩu, duy tu, bảo dưỡng 
thường xuyên, không để hỏng hóc, mất mát, thất thoát và lãng phí, đảm bảo vệ 
sinh môi trường khu vực cửa khẩu.  

Rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc đôn đốc triển khai các dự 
án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước về chất lượng, tiến độ triển khai; chủ 
động phối hợp với chính quyền huyện, các cơ quan liên quan giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư. Tiếp tục rà soát, đôn đốc 
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các doanh nghiệp đầu tư bến bãi hoàn thiện về quy trình, thủ tục pháp lý đối với 
các dự án bến bãi. Khẩn trương chuẩn bị bộ máy, nhân sự để thực hiện thu phí 
đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa theo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Xây dựng phương án kinh phí mua sắm trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu 
Chi Ma; đề xuất bố trí vốn cho các dự án đầu tư công tại khu vực cửa khẩu.  

5. UBND huyện Lộc Bình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý 
nhà nước tại cửa khẩu; phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý xây dựng, 
đất đai trong khu vực cửa khẩu. Chỉ đạo chính quyền xã Yên Khoái và xã Tú 
Mịch thường xuyên rà soát, nắm tình hình dân cư và các đối tượng liên quan, 
đảm bảo an ninh trật tự, tránh phát sinh các vụ việc tập trung đông người khiếu 
nại, khiếu kiện.  

Tổng hợp, báo cáo tình hình tiêu thụ trong nội địa và tình hình xuất khẩu 
và thu thuế xuất khẩu đối với mặt hàng nhựa thông trong thời gian vừa qua, báo 
cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2019.  

6. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng phối hợp kiểm tra, kiểm soát 
địa bàn, nắm vững tình hình để chủ động triển khai hoặc tham mưu cho Ban Chỉ 
đạo 389 các cấp chỉ đạo triển khai kịp thời công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng 
chức năng trong khu vực cửa khẩu để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu qua 
khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu và khu vực đường mòn biên giới. 

7. Sở Công Thương tăng cường phối hợp, trao đổi với Sở Thương mại 
Quảng Tây - Trung Quốc nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa 
khẩu; phối hợp tuyên truyền đến các thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu, 
các địa phương (trên các trang web của Sở) về việc mở chính thức cặp cửa khẩu 
song phương và các mặt hàng được phép xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. 

8. Công an tỉnh chỉ đạo công an huyện Lộc Bình tăng cường công tác phối 
hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nắm thông tin về tình hình buôn 
lậu, gian lận thương mại, tình hình xuất nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu. 

9. Sở Giao thông vận tải thường xuyên rà soát, duy tu, bảo dưỡng đối với 
các công trình giao thông đi vào khu vực cửa khẩu bị hỏng hóc, xuống cấp. 

10. Cục Thuế phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 
Sơn, UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan rà soát các khoản thu tại 
khu vực cửa khẩu và trong nội địa, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, 
phí theo quy định; phối hợp với Cục Hải quan để thu thuế giá trị gia tăng mặt 
hang nhựa thong xuất khẩu. 

11. Sở Ngoại vụ tiếp tục trao đổi, hội đàm với cơ quan chức năng phía 
Trung Quốc để thống nhất về thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ 
qua cửa khẩu Bình Nghi; trao đổi thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa 
khẩu Chi Ma. 
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12. Sở Tài chính thẩm định kinh phí mua sắm trang thiết bị tại khu vực cửa 
khẩu Chi Ma; cân đối, đề xuất nguồn vốn để bố trí cho các dự án đầu tư công tại 
khu vực cửa khẩu; khẩn trương thẩm định phương án cho thuê đối với Nhà kiểm 
soát liên hợp số 2 do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 
trình. 

13. Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng tại cửa 
khẩu; phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiên cứu, 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu phù hợp với tình hình thực tế. 

III. VỀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 
với UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội đàm, trao đổi với huyện Ninh Minh, Quảng 
Tây - Trung Quốc thống nhất đề xuất phương án mở cặp chợ Co Sa (Việt Nam) - 
Nà Ủ (Trung Quốc); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2019.  

2. Đối với đề nghị mua và lắp đặt hàng rào inox di động phục vụ đóng mở 
cửa khẩu lối xuất nhập khẩu hàng hoá; xây dựng và lắp đặt cột cờ đối ngoại tại 
khuôn viên vườn hoa trước toà nhà kiểm soát liên ngành số 1 và mua sắm trang 
bị bàn ghế hội họp tại hội trường lớn toà nhà kiểm soát liên ngành số 1: Giao 
Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2019./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các đơn vị dự họp theo GM 234/GM-UBND   
  ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
  
 
 

Dương Văn Chiều 
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