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V/v báo cáo bổ sung đề xuất 

cho phép thông quan hàng hóa 

qua các cửa khẩu phụ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 
 

Kính gửi:  

- Bộ Công Thương; 

- Bộ Y tế.                  

 

Ngày 06/3/2020 UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 192/UBND-KTTH 

báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép thông quan hàng hóa qua 

các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng gửi báo cáo Bộ Công 

Thương và Bộ Y tế đề nghị xem xét, phối hợp đề xuất, UBND tỉnh Lạng Sơn 

xin được báo cáo bổ sung một số nội dung sau: 

Tính đến hết ngày 06/3/2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 05 cửa 

khẩu được phép thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại, đó là: 

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (thông quan ngày 05/02/2020), cửa khẩu song 

phương Chi Ma (thông quan ngày 05/02/2020), cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế 

Đồng Đăng (thông quan ngày 11/02/2020), cửa khẩu phụ Tân Thanh (thông 

quan ngày 20/02/2020), cửa khẩu phụ Cốc Nam (thông quan ngày 06/3/2020). 

Kết quả từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 06/3/2020 tại các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh đã thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá được 10.245 xe (xuất 

khẩu 4.671 xe, nhập khẩu 5.574 xe) tương đương 276.615 tấn hàng; hiện các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh đang có trên 500 phương tiện chờ xuất khẩu (Tân Thanh 

305 xe, Cốc Nam 50 xe, Hữu Nghị 150 xe). 

 Đối với các cặp cửa khẩu phụ còn lại như: Bình Nghi - Bình Nhi Quan 

(kim ngạch xuất khẩu bình quân 328 triệu USD/năm), Na Hình - Kéo Ái (kim 

ngạch xuất khẩu bình quân 124 triệu USD/năm), Nà Nưa - Nà Hoa (kim ngạch 

xuất khẩu bình quân 232 triệu USD/năm), Pò Nhùng - Dầu Ái (kim ngạch xuất 

khẩu bình quân 25 triệu USD/năm),… đây là các cửa khẩu phụ chủ yếu phục vụ 

xuất khẩu nông sản, không có hàng nhập khẩu. Từ khi phát sinh dịch bệnh 

Covid-19 đến nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các cửa khẩu này đã 

tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa xuất khẩu. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn và 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đang thống nhất cùng chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để sớm khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu tại các cặp cửa khẩu phụ này (phía Trung Quốc đề nghị khôi phục 

hoạt động trước ngày 15/3/2020), trên cơ sở đảm bảo thực hiện quy trình phòng 

chống dịch bệnh như các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam,… ; tại các cửa khẩu 

phụ này, việc giao nhận hàng hóa đều được thực hiện tại các bến bãi phía Việt 
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Nam, lái xe và chủ hàng không phải sang phía Trung Quốc giao hàng, bảo đảm 

điều kiện thiết lập các khu vực cách ly và phòng chống dịch bệnh tốt nhất.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo bổ sung thông tin và đề nghị Bộ 

Công Thương, Bộ Y tế phối hợp đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho 

ý kiến chỉ đạo sớm khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

tại các cặp cửa khẩu phụ nêu trên trên cơ sở đảm bảo thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh./.   
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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