
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp xem xét thành lập đội bốc xếp sang Trung Quốc bốc xếp, sang 

tải hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh   

 
 

Ngày 16/3/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét thành lập đội bốc xếp sang Trung Quốc bốc 

xếp, sang tải hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh. Tham 

dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Y 

tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Kiểm dịch Y tế 

quốc tế, UBND huyện Văn Lãng, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Chi cục Hải quan 

Tân Thanh, Trung tâm quản lý cửa khẩu, lực lượng kiểm dịch y tế, các lực lượng 

chức năng khác tại cửa khẩu Tân Thanh và lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên. Sau khi kiểm tra thực tế khu vực cửa khẩu Tân Thanh, 

nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị 

liên quan báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Thời gian qua các lực lượng kiểm dịch y tế, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, 

các cơ quan, lực lượng chức năng khác tại cửa khẩu, Công ty Cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên đã nghiêm túc thực hiện 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, tích cực trong công 

tác phòng chống dịch và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu. 

Kết quả vẫn kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chưa để phát sinh dịch bệnh qua 

biên giới; hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu dần được khôi phục, từ 

ngày 20/02/2020 đến ngày 15/3/2020 đã xuất nhập khẩu được 2.941 xe hàng 

(xuất khẩu 2.208 xe, nhập khẩu 733 xe). Tuy nhiên năng lực thông quan hàng hoá 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của 

doanh nghiệp, lượng xe tồn tại cửa khẩu còn rất lớn (đến ngày 16/3/2020 tại cửa 

khẩu còn tồn 746 xe), hằng ngày vẫn có khoảng 200 xe vận chuyển hàng hóa ra 

cửa khẩu chờ xuất khẩu. 

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đồng thời nâng cao 

năng lực thông quan qua cửa khẩu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, kiểm dịch y tế, Công ty Cổ 

phần vận tải thương mại Bảo Nguyên và các lực lượng chức năng khác tại cửa 

khẩu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng 

chống dịch bệnh, tổ chức kiểm tra, đo thân nhiệt cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân 
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viên lao động và các lái xe, chủ hàng và người vào bến bãi hằng ngày để phòng 

chống tốt dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh tại đơn vị; phát hiện trường 

hợp nghi nhiễm dịch bệnh yêu cầu thông báo ngay cho cơ quan chức năng để 

đưa về khu cách ly tập trung theo quy định. 

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, các 

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

Bằng Tường để thống nhất triển khai việc đưa lao động Việt Nam sang phía 

Trung Quốc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu theo Phương án đã xây dựng và phương 

án cho các xe nhỏ của phía Trung Quốc sang bến bãi của Công ty Cổ phần vận 

tải thương mại Bảo Nguyên để nhận hàng xuất khẩu của Việt Nam. 

- Tiếp tục trao đổi, hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và 

các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để thúc đẩy sớm mở trở lại các cửa 

khẩu phụ Na Hình, Pò Nhùng và việc thống nhất để phương tiện chở hàng  

không tải (xe không) của Hai bên được qua lại đường hầm Tả Phụ (Km số 0 khu 

vực mốc 1116-1117 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị). 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng Tân Thanh chủ 

trì, phối hợp lực lượng Hải quan, dân quân tự vệ tăng cường kiểm soát, chốt chặn 

nghiêm tại các lán, đường mòn, lối mở, đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt 

động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới; phối hợp với chính quyền các xã biên 

giới tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không thực hiện 

các hành vi xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với 

các lực lượng chức năng phía Trung Quốc để tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ 

hoạt động xuất nhập cảnh giữa hai bên, nhất là tạo thuận lợi cho lái xe của Việt 

Nam trong nhập cảnh vào Trung Quốc để giao hàng. 

4. Cục Hải quan tổ chức trao đổi với Hải quan Nam Ninh đề nghị chỉ đạo 

Hải quan các cửa khẩu tạo thuận lợi, nâng cao năng lực thông quan xuất nhập 

khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu, nhất là cửa khẩu Tân Thanh. 

5. Công an tỉnh tiếp tục 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. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hỗ trợ, hướng dẫn 

Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên thực hiện phương án đưa lao 

động Việt Nam sang phía Pò Chài - Trung Quốc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu của 

Việt Nam trong thời gian diễn ra dịch bệnh. 

7. Sở Y tế theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm việc tiêu hủy đối 

với các trang thiết bị y tế, dụng cụ bảo hộ phòng dịch đã qua sử dụng; chỉ đạo lực 

lượng kiểm dịch y tế thực hiện nghiêm quy trình kiểm dịch phòng chống dịch 

bệnh tại cửa khẩu theo quy định. 

8. Sở Ngoại vụ có công hàm gửi Sở Ngoại vụ Quảng tây và Tổng lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh đề nghị phối hợp can thiệp giải quyết vướng mắc 
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trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh trong thời 

điểm dịch bệnh theo hướng: Cho xe nhỏ của Trung Quốc sang bến bãi của Công 

ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên để nhận hàng xuất khẩu của Việt 

Nam (tỉnh Lạng Sơn đảm bảo cấp miễn phí cho lái xe của Trung Quốc bộ trang 

phục bảo hộ y tế phòng chống dịch, miễn toàn bộ phí sang tải bên phía Việt 

Nam) và thống nhất để phương tiện chở hàng xuất khẩu của Trung Quốc và 

phương tiện không tải (xe không) của Hai bên được qua lại đường hầm Tả Phụ 

(Km số 0 khu vực mốc 1116-1117 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị). 

9. UBND huyện Văn Lãng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các 

thôn bản việc nghiêm cấm hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới trong thời gian 

dịch bệnh, việc thực hiện cách ly đối với các trường hợp người đi từ vùng dịch 

nhập cảnh về nước; phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn hội đàm với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường thúc đẩy sớm mở trở lại 

cửa khẩu phụ Na Hình. 

10. Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên trao đổi với doanh 

nghiệp, chủ hàng phía Trung Quốc để thống nhất triển khai phương án đưa lao 

động sang Trung Quốc xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam theo Phương án 

do Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng; thực hiện nghiêm 

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

tra thân nhiệt cho tất cả các trường hợp ra vào bến bãi, phối hợp với lực lượng 

kiểm dịch y tế tổ chức phun khử trùng thường xuyên trong khu vực bến bãi./.  
 

 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, NN&PTNT, NgV, LĐ-TB&XH; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

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

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- Cty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên ; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Dương Văn Chiều 
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