
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2020 

V/v khôi phục thực hiện mua 

bán hàng hoá của cư dân biên 

giới qua cặp cửa khẩu Tân 

Thanh - Pò Chài 

 

 

                         

Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Sở Y tế.    

 

Xem xét Báo cáo số 50/BC-BQLKKTCK ngày 26/02/2020 của Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thông quan xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 

1088/2-1089 Tân Thanh - Pò Chài, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:   

1. Đồng ý với đề nghị của phía Trung Quốc khôi phục thực hiện việc mua bán 

hàng hóa của cư dân biên giới theo chính sách 8.000NDT/người/ngày qua cặp cửa 

khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài từ ngày 27/02/2020. Tuy nhiên, việc giao nhận 

hàng hoá phải thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 

số 808/VPCP-KKTTH ngày 05/02/2020, theo đó người điều khiển phương tiện 

chuyên chở hàng hoá qua biên giới chỉ được đi đến điểm giao nhận hàng hoá, điểm 

cách ly tại khu vực cửa khẩu, không được phép đi sâu vào trong nội địa, bảo đảm 

loại trừ hoàn toàn các rủi ro có thể lây nhiễm dịch bệnh.   

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi với Chính phủ nhân nhân thị Bằng 

Tường và các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thống nhất thực hiện (ưu 

tiên đề nghị phía Trung Quốc tạm thời thực hiện phương án đưa các phương tiện 

của Trung Quốc sang cửa khẩu Tân Thanh giao nhận hàng hóa trong thời điểm 

phát sinh dịch bệnh). Quá trình triển khai thực hiện cần tiếp tục theo dõi, trao đổi 

với phía Trung Quốc để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo UBND tỉnh 

những nội dung vượt thẩm quyền.  

3. Giao Sở Y tế chỉ đạo lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu thực hiện đầy đủ, 

nghiêm ngặt việc tiêu độc khử trùng và các lái xe, chủ hàng phải mặc bộ đồ bảo hộ 

y tế và thực hiện cách ly khi phát hiện có dấu hiệu nhiễm bệnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, GTVT, NN&PTNT; 

- CA tỉnh, Cục HQ, BCH BĐ BP; 

- Các CQKD: Động vật, thực vật, y tế; 

- UBND huyện Văn Lãng;   

- C,PVP; các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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