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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.                  

 

Thực hiện Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên giới, 

Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua biên 

giới, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất cho 

phép thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng sơn cụ thể 

như sau:  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh Lạng Sơn 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, các lực lượng chức năng 

trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành 

Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (dịch bệnh Covid-19), xác định đây 

là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng 

thời chủ động, tích cực tìm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh.  

Ngay những ngày đầu của Tết Nguyên đán, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng 

Sơn thường xuyên kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh kết hợp bàn 

các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hoá tại các khu vực 

cửa khẩu
1
. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong khi chưa có phương án phòng 

chống dịch bệnh tối ưu đối với lái xe qua biên giới, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng thiết lập một khu vực cách ly riêng 

trong khu vực cửa khẩu để làm điểm giao, nhận hàng hoá xuất nhập khẩu. Trong 

đó, có một khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Trung Quốc; một 

khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Việt Nam; một khu cách ly 

dành riêng cho nhân viên bốc xếp, giao nhận hàng hoá tại cửa khẩu. Khu cách ly 

đảm bảo công tác quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt và thực hiện việc 

tiêu độc khử trùng hệ thống bến bãi, địa điểm làm việc, nhà liên ngành của các 

lực lượng chức năng theo quy định. Thành lập một tổ lái xe chuyên dụng người 

Việt Nam để đưa xe hàng sang bên Trung Quốc, sau khi trả hàng xong trở về 

                                           
1 Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức 06 cuộc kiểm tra về công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng chống 

dịch tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng, Bình Nghi vào các ngày 31/01, 05/02, 06/02, 11/02, 

23/02, 27/02. 
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Việt Nam thì được cách ly ngay tại cửa khẩu. Các phương tiện sau khi giao hàng 

trở về được tiêu độc, khử trùng. Lập danh sách lái xe và nhân viên bốc xếp tại 

cửa khẩu để quản lý, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Quá trình vận hành theo 

phương thức trên tỉnh đã có sáng kiến trong việc cho các chủ hàng, lái xe mặc 

quần áo bảo hộ y tế khi sang Trung Quốc giao dịch, vận chuyển hàng hóa khi trở 

về Việt Nam cởi bỏ, tiêu hủy quần áo bảo hộ theo quy định và các đối tượng này 

không phải thực hiện cách ly. Sáng kiến trên đã được Bộ Y tế chấp thuận, đưa 

vào quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, người và 

phương tiện xuất nhập cảnh, hiện được áp dụng rộng rãi trong thực hiện xuất 

nhập cảnh đối với các lái xe vận chuyển hàng hoá qua biên giới. Chính vì vậy 

kết quả xuất nhập khẩu hàng hoá đã tăng lên rõ rệt, giảm chi phí cho doanh 

nghiệp và phòng chống dịch có hiệu quả.  

2. Kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Công văn số 568/BYT-DP ngày 08/02/2020 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn thực hiện công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 của Văn 

phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh xây dựng và 

ban hành Quy trình về y tế đối với phương tiện vận tải và người điều khiển 

phương tiện thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu 

thuộc tỉnh Lạng Sơn trong thời gian có dịch bệnh Covid 19. Theo đó, đã xây 

dựng quy trình cụ thể đối với phương tiện vận tải và hàng hóa từ Việt Nam sang 

Trung Quốc và phương tiện vận tải và hàng hóa từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Quy trình trên vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vừa tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và các lực lượng chức năng tại 

cửa khẩu đang triển khai thực hiện rất hiệu quả.  

Kết quả xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh từ ngày 05/02/2020 đến 

hết ngày 01/3/2020, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (Hữu Nghị, Tân Thanh, 

Cốc Nam, Chi Ma, Ga Đồng Đăng) đã thực hiện thông quan được 7.048 xe, 

trong đó xuất khẩu 3.369 xe, nhập khẩu 3.679 xe.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh hai tháng đầu 

năm 2020 đạt 360 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó kim 

ngạch xuất khẩu đạt 210 triệu USD giảm 48,8% so với cùng kỳ năm 2019, kim 

ngạch nhập khẩu đạt trên 150 triệu USDgiảm 46,4% so với cùng kỳ năm 2019. 

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản (Thanh long, Sầu riêng, mít, dưa hấu, 

chuối, xoài, nhãn,… chiếm 80%), khẩu trang y tế, thiết bị bảo hộ chống dịch, 

linh kiện điện tử, quặng sắt; Mặt hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử Samsung, 

máy móc, thiết bị, nông sản (hành, tỏi), thép, than điện cực,… 

Cửa khẩu phụ Tân Thanh đã thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu từ ngày từ ngày 20/02/2020, tuy nhiên năng lực thông quan đến nay còn rất 

hạn chế (đến hết ngày 01/3/2020 mới chỉ xuất khẩu được 472 xe trái cây, mặt 

hàng chủ yếu là dưa hấu và thanh long) do phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường 

công tác phòng chống dịch bệnh và thiếu lao động xếp dỡ, sang tải hàng hóa.   
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3. Công tác phòng chống dịch phía Trung Quốc 

Từ khi dịch bệnh bùng phát trên lãnh thổ Trung Quốc đến nay cơ quan y 

tế Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã ghi nhận có 252 người 

bị lây nhiễm, trong đó có 02 người chết, 188 người đã được xuất viện và còn 62 

người đang điều trị, có tiến triển tốt về sức khỏe và trong 04 ngày gần đây Khu 

tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc không phát sinh thêm ca lây 

nhiễm nào. Đáng chú ý, thành phố Sùng Tả, thị Bằng Tường, huyện Long Châu, 

huyện Ninh Minh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc (địa 

bàn biên giới tiếp giáp tất cả các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), nhờ áp 

dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả nên đến thời điểm hiện tại 

chưa phát hiện trường hợp bị lây nhiễm nào. Từ lý do trên, phía Trung Quốc 

đang dần khôi phục lại việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới tại toàn bộ 

các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới đối với Lạng Sơn trên cơ sở đảm bảo công 

tác phòng chống dịch bệnh.  

4. Đề xuất, kiến nghị  

Trên cơ sở diễn biến tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh, hiện 

nay phía Quảng Tây - Trung Quốc đã hạ cấp độ ứng phó với tình trạng khẩn cấp 

do vi rút Corona chủng mới gây ra từ cấp 1 xuống cấp 3, đồng thời tuỳ thuộc 

vào điều kiện của từng địa phương sẽ khôi phục từng phần hình thức mua bán, 

trao đổi cư dân biên giới. Hiện nay, phía Trung Quốc đã cho khôi phục hình 

thức mua bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới (việc mua bán hàng hóa của cư 

dân biên giới theo chính sách 8.000NDT/người/ngày) qua các cửa khẩu phụ Tân 

thanh và Cốc Nam. Dự báo thời gian tới lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng 

nhanh và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá chính ngạch, tiểu ngạch, mua 

bán, trao đổi cư dân biên giới sẽ được khôi phục tại tất cả các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Để sẵn sàng khôi phục trở lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua 

bán, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới qua các cửa khẩu phụ khác ngoài cửa 

khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép, nâng 

cao năng lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

Lạng Sơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thông quan hàng 

hoá qua các cửa khẩu phụ còn lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi phía Trung 

Quốc mở cửa chính thức.   

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng thực 

hiện nghiêm quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, 

người và phương tiện xuất nhập cảnh trên nguyên tắc tạo thuận lợi, đẩy nhanh 

hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu, đồng thời đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Bộ 

Y tế; hướng dẫn chi tiết cho người điều khiển phương tiện, chủ hàng thực hiện 

các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại cửa khẩu như: Mặc đồ bảo hộ y 

tế, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng (hoặc dung dịch sát 

khuẩn) để khi trở lại Việt Nam không phải áp dụng biện pháp cách ly. 
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UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

chỉ đạo./.   
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ: NN&PTNT, YT, CT, CA; 

- Tổng cục HQ; Bộ Tư lệnh BĐBP; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; Lãnh đạo HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT, CT, NgV, NN&PTNT;  

- BQLKKTCK ĐĐ-LS; Cục HQ, BCH BĐBP; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế;  

- C, PVP; các Phòng CV; TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng  
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