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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v báo cáo bổ sung phương 

án đề xuất đưa lao động Việt 

Nam sang Trung Quốc bốc 

xếp hàng hóa  

 

 
 

Kính gửi:  

- Bộ Y tế,  

- Bộ Công Thương.                  

 

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 172/UBND-KTTH 

về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua 

biên giới gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Theo đó 

để nâng cao năng lực thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh, nhất 

là qua cửa khẩu Tân Thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị 02 phương án 

đưa lao động Việt Nam qua biên giới lao động bốc xếp hàng hoá. Qua hội đàm, 

trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây - Trung Quốc, UBND tỉnh 

Lạng Sơn xin báo cáo bổ sung thông tin đối với phương án đưa lao động Việt 

Nam sang khu vực bến bãi cách ly tại cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc để xếp 

dỡ hàng hóa như sau: 

1. Về tình hình thông quan hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh 

Cửa khẩu phụ Tân Thanh đã thực hiện thông quan loại hình mậu dịch biên 

giới tiểu ngạch từ ngày 20/02/2020; khôi phục loại hình mua bán, trao đổi hàng 

hóa theo hình thức cư dân biên giới từ ngày 27/02/2020. Tuy nhiên, do công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên phía Trung Quốc đang rất thiếu lao động 

xếp dỡ hàng hóa (Tại cửa khẩu này trước khi chưa có dịch thì người lao động 

Việt Nam sang lao động xếp dỡ hàng hóa chiếm kho ng 85% số người lao động 

tại đây, sau khi có dịch phía Lạng Sơn đã dừng cấp thị thực và giấy thông hành 

cho người lao động Việt Nam sang lao động); hằng ngày có trên 120 xe vận 

chuyển hàng hóa lên cửa khẩu, tuy nhiên năng lực thông quan hiện chỉ đạt 40-50 

xe/01 ngày (trước đây bình quân một ngày thông quan được trên dưới 300 xe); 

đến hết ngày 07/3/2020 tại cửa khẩu đang tồn 350 xe chờ xuất khẩu. 

2. Về đầu mối thực hiện phương án giữa hai Bên 

- Phía Lạng Sơn: UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ giao Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thành lập đội bốc xếp hàng hóa và giao Trung 

tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn cùng Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên (doanh nghiệp 

kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh) là đầu mối phía Lạng Sơn.  
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- Phía Quảng Tây - Trung Quốc: Thị Bằng Tường giao Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan và Công ty Hữu hạn nguồn nhân lực Trưng Đồ 

Quảng Tây chi nhánh Bằng Tường là đầu mối phía Trung Quốc.  

3. Về công tác quản lý lao động và trách nhiệm của các đơn vị đầu mối 

Đơn vị đầu mối hai Bên có trách nhiệm ký kết hợp đồng trao đổi, thống nhất 

về công tác quản lý lao động, phương thức giao dịch, giá dịch vụ xếp dỡ hàng hóa 

và trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trên cơ sở đảm bảo điều kiện sinh hoạt, điều 

kiện làm việc, an toàn sức khoẻ và tính mạng của người lao động Việt Nam, các 

điều kiện theo quy định về công tác phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao năng 

lực thông quan và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua cửa khẩu. Phía Trung Quốc sẽ bố trí khu ăn ngủ riêng biệt để cách ly số lao 

động Việt Nam tại Trung Quốc; chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm dịch, khử trùng, 

tiêu độc nơi ăn, ngủ của lao động Việt Nam; thực hiện việc quản lý, giám sát đối 

với lao động Việt Nam tại Trung Quốc, thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn những trường hợp người lao động Việt Nam vi 

phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh, vi phạm bỏ vị trí lao động để vào 

sâu trong nội địa Trung Quốc và trao đổi kịp thời các thông tin khác có liên quan 

đến số lao động này.  

- Đơn vị đầu mối phía Lạng Sơn: Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên thực hiện việc sắp xếp người lao động vào các Tổ lao động (phân công 

Tổ trưởng để quản lý); kê khai đầy đủ thông tin người lao động; tổ chức kiểm tra 

sức khỏe theo quy định; hướng dẫn các kỹ năng phòng chống dịch bệnh; cam 

kết tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình lao động khi sang khu cách ly phía 

Trung Quốc làm việc; cung cấp danh sách cho đơn vị đầu mối phía Trung Quốc.  

- Đơn vị đầu mối phía Trung Quốc: Tiếp nhận, cung cấp thẻ lao động và 

thực hiện các thủ tục để cấp phép cho lao động theo quy định, khám sức khỏe, 

đăng ký lưu trú, không để người lao động ra khỏi khu vực cách ly, đưa đón khi 

lao động có nhu cầu xuất nhập cảnh, thông báo cho lực lượng chức năng hai Bên 

khi có dấu hiệu về sức khỏe hoặc phát sinh các vụ việc phức tạp, đảm bảo an 

ninh trật tự và an toàn lao động. Chỉ cho phép các lao động có trong danh sách 

của đầu mối phía Lạng Sơn cung cấp được làm việc tại khu vực cách ly tại cửa 

khẩu phía Trung Quốc. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh không được đưa 

sang khu vực khác để làm việc nếu chưa được sự thống nhất của đơn vị đầu mối 

phía Lạng Sơn. Bố trí phòng ở của lao động Việt Nam không ở chung với người 

Trung Quốc (số lượng người bố trí ở mỗi phòng bảo đảm phù hợp, không chật 

chội) và trang bị thêm các trang thiết bị để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và 

phòng chống dịch bệnh; bố trí khu vực làm việc riêng cho lao động của Việt 

Nam (không lẫn với lao động Trung Quốc) và trang bị dụng cụ bảo hộ cho lao 

động trong quá trình làm việc. 

Thời gian lao động tại Trung Quốc: Đề xuất thời gian thực hiện thí 

điểm là 15 ngày, sau 15 ngày tỉnh Lạng Sơn sẽ đánh giá kết quả thực hiện sau đó 

sẽ xem xét gia hạn thời gian lao động là 01 tháng hoặc 03 tháng theo quy định. 

Cơ quan Công an sẽ cấp giấy Thông hành cho số lao động sang Trung Quốc xếp 
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dỡ hàng hóa theo quy định, Lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ phối hợp với Biên 

phòng Trung Quốc để quản lý, giám sát số lao động trên. Trước mắt thí điểm 

thành lập đội xếp dỡ hàng hóa khoảng từ 30 đến 50 người, sau thời gian thí điểm 

tùy theo tình hình và kết quả sẽ nâng số người lao động lên để đáp ứng nhu cầu 

xếp dỡ hàng hóa như trước đây. 

Bên cạnh phương án đưa lao động Việt Nam sang khu vực bến bãi cách ly 

tại cửa khẩu Pò Chài phía Trung Quốc, để đảm bảo công tác quản lý giám sát lao 

động và phòng chống dịch bệnh, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ 

Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Bộ Giao thông vận tải tiếp tục đề 

nghị các cơ quan tương ứng của Trung Quốc áp dụng linh hoạt biện pháp cho phép 

phương tiện của Trung Quốc sang khu cách ly tại cửa khẩu Tân Thanh để nhận 

hàng trong thời gian dịch bệnh nhằm tận dụng nguồn lao động của Việt Nam. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo bổ sung, kiến nghị Bộ Y tế, Bộ 

Công Thương xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra cho ý kiến chỉ 

đạo để tỉnh Lạng Sơn sớm thực hiện./.  
  

 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ (B/c); 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ: NN&PTNT, 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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