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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải 

  hàng hóa qua khu vưc̣ mốc 1088/2-1089 vào hoạt động 

 

Ngày 25/12/2019 đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc kiểm tra, khảo sát thực địa xem xét công tác chuẩn bị đưa 

tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vưc̣ mốc 1088/2-1089 (sau 

đây gọi tắt là tuyến đường) vào hoạt động; tham dự kiểm tra có lãnh đạo các sở, 

ban, ngành, đơn vị: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, các cơ quan kiểm dịch, Văn phòng 

UBND tỉnh, UBND huyện Văn Lãng, UBND xã Tân Thanh, Chi cục Hải quan 

Tân Thanh, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm Biên phòng Tân Thanh, Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam; lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên. 

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa, nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn báo cáo về tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để đưa tuyến đường vào hoạt động, ý kiến tham gia của các thành phần 

dự làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vưc̣ mốc 1088/2-

1089 có vai trò rất quan trọng, tầm chiến lược trong hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa nói chung, xuất nhập khẩu hàng nông sản nói riêng của cả nước; do đó 

việc đưa tuyến đường vào hoạt động có ý nghĩa, vai trò quan trọng thúc đẩy hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, tăng thu ngân sách nhà nước, 

góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, các cơ quan liên quan, các nhà thầu thi công tuyến đường đã tích cực, 

trách nhiệm trong việc đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường; thực hiện hoàn 

thành các nhiệm vụ được giao tại cuộc kiểm tra ngày 18/11/2019 (Thông báo 

Kết luận số 677/TB-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh) đảm bảo tiến độ 

và chất lượng; đặc biệt biểu dương, ghi nhận Công ty Cổ phần vận tải thương 

mại Bảo Nguyên đã rất tích cực, phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn san tạo mặt bằng khu vực trạm Barie số 2, tạo điều kiện cho các 

lực lượng chức năng tại cửa khẩu mượn 10 phòng làm việc tại Bến xe hàng hóa 

xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, các điều kiện cần thiết như hạ tầng cơ sở, thủ 

tục đấu nối, trạm barie kiểm soát, hệ thống trang thiết bị làm việc, bến bãi... đã 

cơ bản chuẩn bị xong, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi tuyến đường đi vào 
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hoạt động. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đưa tuyến đường vào hoạt 

động, đồng thời quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực 

mốc 1088/2-1089 và khu vực cửa khẩu Tân Thanh, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp với 

các cơ quan liên quan: 

- Tổ chức hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường thống nhất ký 

kết biên bản ghi nhớ tạm thời đưa tuyến đường vào hoạt động từ ngày 

30/12/2019; đến tháng 5/2020 hai bên chính thức nghiệm thu cấp nhà nước, đưa 

tuyến đường vào hoạt động thì thực hiện phân luồng phương tiện vận chuyển, 

bốc xếp dỡ hàng hóa theo thông lệ cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị.  

- Thực hiện quản lý tốt tuyến đường nhất là việc hoàn thiện, khơi thông hệ 

thống cố rãnh; trồng cây xanh dọc tuyến đường nhằm đảm bảo mỹ quan khu 

vực; xây dựng quy chế quản lý vận hành tuyến đường.  

- Tiếp tục khảo sát, đề xuất các phương án: Cung cấp nguồn nước sinh 

hoạt cho các lực lượng làm việc tại cửa khẩu; vị trí, thiết kế xây dựng nhà làm 

việc liên ngành; tuyến đường đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh đi qua khu vực 

cạnh Chùa Tân Thanh nối với khu vực mốc 1088/2-1089; quản lý, quy hoạch 

các quỹ đất dọc tuyến đường phục vụ phát triển kinh tế, tránh lấn chiếm.  

- Kiểm tra, đôn đốc Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, đầu tư xây dựng, phân luồng 

xe ra vào đối với Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh. 

- Khẩn trương xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư Thăng Long, 

Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng về việc đề nghị được tiếp tục duy trì các bãi 

xe trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh khi tuyến đường trên đi vào hoạt động. 

- Tổng hợp dự toán kinh phí xây dựng các trạm Barie, gửi Sở Tài chính 

thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định, sử dụng nguồn kinh phí từ việc 

thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu theo Nghị quyết 01/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Chủ trì phối hợp với UBND huyện Văn Lãng rà soát, kiểm tra, quản lý  

chặt việc đầu tư xây dựng trong khu vực cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

việc người dân trong khu vực cửa khẩu Tân Thanh cho người Trung Quốc thuê 

đất, xây dựng nhà trái phép.   

- Có biện pháp quản lý tuyến đường qua khu vực Khu phi thuế quan, 

tránh tình trạng trở thành nơi xả rác của các xe chở hàng xuất khẩu, xe chở vật 

liệu, phế thải... 

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan Kiểm 

dịch 

- Quản lý tốt cơ sở vật chất mượn của Công ty Cổ phần vận tải thương 

mại Bảo Nguyên; tự lắp hệ thống điều hòa, thanh toán tiền điện nước; hoàn thành 

việc lắp đặt hệ thống đường truyền, máy móc, trang thiết bị làm việc xong trước 

ngày 30/12/2019; 
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- Thông báo, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, các chủ hàng, lái xe về 

thời gian đưa tuyến đường vào hoạt động; đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục 

xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo quy định.  

- Cục Hải quan thực hiện việc quản lý, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu 

trong khu vực cửa khẩu, kể cả ngoài phạm vi hoạt động của Hải quan; đồng thời 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Hải quan về điều chỉnh phạm vi hoạt 

động của Hải quan tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế thuộc Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện 

hệ thống phun độc khử trùng, trước mặt thực hiện ngay việc phun độc khử trùng 

bằng phương pháp thủ công khi tuyến đường đi vào hoạt động đảm bảo yêu cầu 

nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh 

thông báo, tuyên truyền, vận động các chủ hàng, lái xe thực hiện vệ sinh môi 

trường, nghiêm cấm xả rác bừa bãi, kiên quyết không cho làm thủ tục xuất khẩu 

hàng hóa nếu vi phạm. Tổ chức phân luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa 

trên tuyến đường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân mang vác 

hàng nông sản nhỏ lẻ, hàng cư dân biên giới qua khu vực mốc 1088/2-1089; nếu 

để xẩy ra thì đồng chí Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh hoàn toàn chịu 

trách nhiệm.  

3. UBND huyện Văn Lãng 

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án Bến 

xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty Cổ phần Vận tải 

Thương mại Bảo Nguyên.  

- Quản lý chặt việc mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất, cho thuê đất, xây dựng các công trình trong khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh, dọc tuyến đường, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. 

- Tổ chức lắp đặt các nhà vệ sinh di động, có phương án quản lý, đảm bảo 

vệ sinh môi trường khi tuyến đường chính thức đi vào hoạt động. 

- Phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức phân luồng phương tiện vận 

chuyển hàng hóa trên tuyến đường, tránh ách tắc cục bộ. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực cửa 

khẩu, nhất là khu vực mốc 1088/2-1089. 

4. Công ty Cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên 

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, hoàn thiện đầu tư xây 

dựng theo tiến độ và quy mô dự án đã được phê duyệt; thành lập hợp tác xã bốc 

xếp hàng hóa; xây dựng giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa trình cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định; xem xét cho hoạt động thử, miễn phí hoặc miễn giảm giá dịch 

vụ khi Bến bãi chính thức đưa vào hoạt động. 

- Triển khai hoàn thiện ngay đối với hệ thống điện chiếu sang bến bãi, nhà 

vệ sinh, tường rào ngăn cách khu vực hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu, hệ 

thống cửa kính nhà làm việc, cổng và bốt giám sát, hệ thống biển báo, phân 

luồng xe trong khu vực bến bãi...; hoàn thiện xong trước ngày 30/12/2019. 
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- Xem xét tạo điều kiện tối đa cho các chủ hàng, các doanh nghiệp thực 

hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực bến bãi do mình đầu tư, đảm 

bảo an ninh trật tự, công bằng, khách quan, cạnh tranh lành mạnh, phục vụ phát 

triển lâu dài. 

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh. 

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh tạm thời bàn giao nguyên trạng tài sản, 

hệ thống máy móc phục vụ việc thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa 

khẩu cho Cục Thuế tỉnh; đồng thời cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ ngành 

Thuế tiếp cập, vận hành, duy trì ngay việc thu phí. 

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ động tiếp nhận công tác thu phí từ Kho bạc 

Nhà nước tỉnh trước thời hạn 2 - 3 ngày để kịp thời duy trì ổn định công tác thu 

phí, tránh tình trạng làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

6. Các sở, ngành liên quan 

Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan, phối hợp Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn để hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa 

tuyến đường vào hoạt động chính thức./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các thành phần dự họp theo Giấy mời  

  số 499/GM-UBND ngày 24/12/2019; 

- Các Sở: KHĐT, TNMT, XD, NgV, GTVT; 

- Cục Thuế, KBNN tỉnh, Công an tỉnh; 

- Công ty CP VT TM Bảo Nguyên; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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