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THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác phòng 

chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020 

 
 

Ngày 13/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp đánh giá tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và công tác 

phòng chống dịch tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020. 

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở 

Ngoại vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, 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, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu, lãnh đạo UBND các huyện biên giới, Đồn trưởng các Đồn Biên phòng, 

Trạm trưởng các Trạm kiểm soát Biên phòng quản lý các cửa khẩu (trừ cửa khẩu 

phụ Bản Chắt và cửa khẩu phụ Co Sâu); Chi cục trưởng các Chi cục Hải quan 

cửa khẩu, Đội trưởng các đội nghiệp vụ cửa khẩu phụ, Giám đốc các doanh 

nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu, các cơ quan báo đài của tỉnh và 

thường trú tại địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Hai tháng đầu năm 2020, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn 

tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, có thời điểm bị tạm ngưng dài do ảnh hưởng của 

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

(Covid-19). Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã kịp thời ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhiều cuộc kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại khu vực 

cửa khẩu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, 

UBND các huyện biên giới, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, các cơ quan báo 

chí và các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu đã có rất nhiều cố gắng, trách 

nhiệm, nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

ngành Trung ương và của tỉnh trong quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá, kiểm soát 

biên giới và phòng chống dịch bệnh, đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tích cực triển 

khai công tác đối ngoại với Quảng Tây - Trung Quốc để dần khôi phục hoạt 

động trở lại các cửa khẩu; các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi đã có nhiều cố 

gắng, nỗ lực đồng hành cùng chính quyền, chủ động trong kinh doanh, tích cực 

hỗ trợ các chủ hàng, lái xe vận chuyển hàng hóa lên biên giới chờ xuất khẩu. Kết 

quả tình hình khu vực biên giới cơ bản ổn định, kiểm soát được tình hình dịch 

bệnh, chưa để phát sinh dịch bệnh qua biên giới; hoạt động thông quan hàng hóa 
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xuất nhập khẩu dần được khôi phục, tính đến ngày 10/3/2020 đã có 06 cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại; từ ngày 

05/02/2020 đến hết ngày 12/3/2020, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã thực 

hiện thông quan được 14.328 xe (xuất khẩu 6.360 xe, nhập khẩu 7.554 xe) tương 

đương trên 386 nghìn tấn hàng hóa; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 

02 tháng đầu năm 2020 đạt trên 360 triệu USD, giảm 47,8% so với cùng kỳ; 

trong đó kim ngạch xuất khẩu 210 triệu USD, giảm 48,8%; nhập khẩu 150 triệu 

USD, giảm 46,4%. Tuy nhiên, năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 

các cửa khẩu còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng; nhiều cửa 

khẩu phụ chưa được khôi phục hoạt động trở lại; tình hình dịch bệnh hiện nay 

vẫn đang diễn biến phức tạp, khó khăn trong công tác phòng chống; kim ngạch 

xuất nhập khẩu và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh so với 

cùng kỳ. 

Để tiếp tục duy trì, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập 

vào nước ta ngay từ biên giới, đồng thời tạo mọi điều kiện tháo gỡ cho hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước qua địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới, các lực lượng chức 

năng tại các cửa khẩu, các doanh nghiệp kinh bến bãi cần tiếp tục thực hiện tốt 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 

hàng đầu để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, từng cơ quan, đơn vị tại các 

cửa khẩu phải chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh, không 

để phát sinh dịch bệnh tại các cửa khẩu; chủ động, tích cực tìm các giải pháp 

nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao 

năng lực thông quan hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu đã hoạt động đồng 

thời đàm phán, thúc đẩy đưa vào hoạt động trở lại các cửa khẩu còn lại.  

Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, các lực lượng kiểm dịch, công 

an các huyện biên giới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng trong thực 

hiện các thủ tục để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; phối hợp phân loại, 

điều tiết, ưu tiên thông quan xuất khẩu đối với các nhóm mặt hàng nông sản dễ 

hư hỏng, xuống cấp; tổ chức kiểm tra, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sỹ hằng 

ngày để phòng chống tốt dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh tại đơn vị. 

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

Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các huyện biên giới và 

các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi, hội đàm với Chính phủ nhân dân thị 

Bằng Tường, huyện Long Châu, huyện Ninh Minh và các lực lượng chức năng 

phía Trung Quốc để thúc đẩy sớm mở trở lại các cửa khẩu phụ, nhất là các cửa 

khẩu phụ: Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng, Bình Nghi (đàm phán xuất nhập khẩu 

qua cửa khẩu đường bộ). Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ 

công tác thu phí bến bãi các phương tiện vận tải tại các cửa khẩu, đảm bảo thu 

đúng, thu đủ các khoản phí, thuế, tránh thất thoát. 

Rà soát, thống kê tình hình hoạt động các bến bãi và phương án hỗ trợ cho 

lái xe, chủ hàng về chi phí bến bãi, việc ăn uống, ngủ nghỉ và các dịch vụ phục 
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vụ sinh hoạt khác của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi; kịp thời báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh biểu dương những doanh nghiệp làm tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 

3. Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển 

trái phép qua biên giới khẩu trang y tế trong địa bàn hoạt động, các hành vi lợi 

dụng chủ trương viện trợ để xuất khẩu khẩu trang y tế trái phép. Theo dõi chặt 

chẽ tình hình xuất khẩu các mặt hàng là trang thiết bị, đồ bảo hộ, quần áo, găng 

tay dùng trong y tế, nếu số lượng xuất khẩu tăng đột biến thì tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh để đề xuất cấp có thầm quyền có biện pháp quản lý phù hợp. Rà soát 

nhu cầu trang bị thiết bị đo thân nhiệt của các đơn vị trực thuộc tại các cửa khẩu 

gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, trang bị. 

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn biên phòng quản lý tốt 

hoạt động xuất nhập cảnh, điều tiết hợp lý các phương tiện trong các khu vực 

cửa khẩu; phối hợp quản lý, giám sát tại các khu cách ly tại các bến bãi; chủ trì, 

phối hợp lực lượng hải quan, dân quân tự vệ tổ chức kiểm soát, chốt chặn nghiêm 

tại các lán, đường mòn, lối mở, đảm bảo kiểm soát tối đa các hoạt động xuất nhập 

cảnh trái phép qua biên giới. Rà soát nhu cầu trang bị thiết bị đo thân nhiệt của 

các đơn vị trực thuộc tại các cửa khẩu gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, trang bị. 

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc kiểm 

tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống 

dịch bệnh của các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi (trong đó có trách nhiệm trang 

bị thiết bị đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ, miễn phí khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay 

sát khuẩn tại cổng các bến bãi; việc tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên 

công ty, các lái xe, chủ hàng, lao động bốc xếp hàng hóa và những người có liên 

quan trước khi vào bến bãi, việc bố trí khu cách ly phòng chống dịch); trường hợp 

phát hiện có bến bãi vi phạm quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch bệnh 

yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất dừng hoạt động bến bãi; tổng hợp nhu 

cầu mua sắm thiết bị đo thân nhiệt của các đơn vị chức năng tại các cửa khẩu; báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh trang bị trước 20/3/2020.  

6. Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng quản lý tốt 

hoạt động xuất nhập cảnh, nhất là công tác quản lý đối với các trường hợp phía 

Trung Quốc trao trả, tăng cường kiểm tra, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định 

đối với các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới; phối 

hợp quản lý, giám sát tại các khu cách ly và những trường hợp người Trung 

Quốc, khách du lịch nước ngoài đến tỉnh du lịch, làm việc; chủ động, linh hoạt 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục thông hành cho chủ hàng, lái 

xe xuất cảnh sang Trung Quốc giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; chỉ đạo lực 

lượng phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông thực hiện tốt việc điều tiết 

phương tiện giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường trong nội 

địa nếu phát sinh ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu.  

7. Sở Ngoại vụ tiếp tục theo dõi, cập nhật hằng ngày tình hình dịch bệnh 

phía Quảng Tây để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND 
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tỉnh; phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan 

liên quan trao đổi, hội đàm với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để đề nghị 

mở các cửa khẩu phụ còn lại, nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua địa bàn tỉnh.  

8. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ các lực lượng chức 

năng thực hiện chốt chặn, phòng chống dịch bệnh tại các lán chốt chặn trên khu 

vực biên giới và dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Thủ tướng 

Chính phủ hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2020. 

9. Sở Công Thương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình xuất nhập khẩu 

qua địa bàn tỉnh để phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo tới Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố trong cả nước phối hợp điều tiết hợp lý hàng hóa lên 

các cửa khẩu. 

10. Sở Giao thông vận tải phối hợp điều tiết phương tiện trên các tuyến 

đường trong nội địa, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động giao 

thông đường thủy, bến sông, phương tiện, người lái tại khu vực cửa khẩu Bình 

Nghi, huyện Tràng Định. 

11. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng 

Công an, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với 

hoạt động xuất lậu khẩu trang y tế và các mặt hàng phòng chống dịch; chỉ đạo 

các Đội Quản lý thị trường quản lý tốt địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kiểm 

tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm, kịp thời 

hành vi lợi dụng tình hình để thu mua gom hàng đầu cơ hoặc lợi dụng dịch bệnh 

để tăng giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng 

vật tư y tế phòng chống dịch. 

12. Cục Thuế tỉnh nghiên cứu sớm triển khai phương án thực hiện việc 

thu nộp phí theo Nghị quyết số 01/019/NQ-HĐND bằng hình thức nộp thuế điện 

tử phù hợp, đảm bảo nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu; thời gian thực hiện trong tháng 3/2020. 

13. UBND các huyện biên giới phối hợp chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên 

phòng, Hải quan, dân quân tự vệ tổ chức kiểm soát, chốt chặn nghiêm tại các lán, 

đường mòn, lối mở, đảm bảo kiểm soát tối đa các hoạt động xuất nhập cảnh trái 

phép qua biên giới. Chỉ đạo chính quyền các xã biên giới thực hiện nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền tới nhân dân các thôn bản việc 

nghiêm cấm hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới trong thời gian dịch bệnh; 

chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng chống dịch và quản lý hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa. 

14. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tiếp tục thực hiện tốt việc phun khử 

trùng các khu vực các cửa khẩu, các phương tiện xuất nhập cảnh, thực hiện 

nghiêm việc cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc; phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tổ chức giám sát chặt chẽ khu vực cách ly tại các cửa khẩu, 

thực hiện phun khử trùng, khử khuẩn chặt chẽ tại các khu vực cách ly trong bãi 

của các doanh nghiệp; kiểm tra, kiểm soát chất lượng quần áo bảo hộ của các lái 
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xe sử dụng khi xuất cảnh. 

15. Các cơ quan báo đài của tỉnh và thường trú tại địa bàn tỉnh tiếp tục 

phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu 

thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về công tác chỉ đạo, điều hành của 

tỉnh, công tác triển khai thực hiện của các cơ quan, lực lượng chức năng trong 

phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối 

với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. 

16. Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu thực hiện 

nghiêm quy định về quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống dịch bệnh, trong 

đó có trách nhiệm trang bị máy đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung 

dịch rửa tay sát khuẩn tại cổng các bến bãi để phục vụ miễn phí nhu cầu của lái 

xe, chủ hàng ra vào các bến bãi; tổ chức đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên 

công ty, các lái xe, chủ hàng, lao động bốc xếp hàng hóa và những người có liên 

quan trước khi vào bến bãi; bố trí khu cách ly phòng chống dịch. Thực hiện 

nghiêm nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định; chấp hành nghiêm quy 

định của tỉnh, không được phép thu các loại phí, giá dịch vụ ngoài quy định; tiếp 

tục nghiên cứu, có phương án hỗ trợ cho lái xe, chủ hàng về chi phí bến bãi, việc 

ăn uống, ngủ nghỉ và các dịch vụ phục vụ sinh hoạt khác. 

17. Về giải quyết các kiến nghị 

a) Đối với kiến nghị không thu phí sang tải tại các cửa khẩu trong thời 

điểm dịch bệnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

dự thảo Văn bản của UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trong tháng 3/2020.  

b) Đối với kiến nghị xem xét đảm bảo điều kiện phòng chống dịch hai bến 

bãi ngoài cửa khẩu Cốc Nam: Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế 

quốc tế kiểm tra, xem xét điều kiện đảm bảo phòng chống dịch bệnh của các bến 

bãi ngoài cửa khẩu Cốc Nam; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án chỉ đạo 

trong tháng 3/2020. 

c) Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xem xét, bố trí 

phòng làm việc của lực lượng Thuế tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo kiến 

nghị của Cục Thuế tỉnh, thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 3/2020./. 
 

 

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, TC, NgV, GTVT; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh, Cục QLTT, Cục Thuế; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

- UBND các huyện biên giới; 

- Các cơ quan báo, đài của tỉnh và thường trú tại địa 

bàn tỉnh; các doanh nghiệp KD bến bãi; 

- C, PVP; 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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