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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v thông quan xuất nhập 

khẩu hàng hoá qua cửa khẩu 

phụ Bình Nghi 

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 

- Sở Y tế;  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu 

Bình Nghi. 
      

Xem xét Báo cáo số 66/BC-BQLKKTCK ngày 10/3/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc thực hiện thông quan hàng hoá 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, huyện Tràng Định, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn về việc trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19 để đảm bảo công tác 

kiểm tra, kiểm soát, tạm thời yêu cầu tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa 

khẩu phụ Bình Nghi được thực hiện tại 02 bến sông, cụ thể: 01 bến sông tại khu 

vực cầu Nà Mằn (về phía Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát) 

và 01 bến sông tại khu vực Pác Lạn (gần Trạm Biên phòng Pác Lạn) được đầu 

tư từ ngân sách nhà nước. 

Đồng ý cho lao động Việt Nam được theo tàu, thuyền để thực hiện việc 

bốc xếp hàng hoá từ tàu, thuyền Việt Nam lên băng tải vận chuyển hàng hóa đến 

bến bãi phía Trung Quốc và nghiêm chỉnh chấp hành Quy trình kiểm dịch y tế 

trong công tác phòng chống dịch bệnh. Việc bốc xếp hàng hóa tại bến bãi Trung 

Quốc lên các phương tiện vận tải do lao động phía Trung Quốc đảm nhiệm. Để 

phòng chống dịch COVID - 19 đạt kết quả, nghiêm cấm lao động Việt Nam tự ý 

lên bến bãi phía Trung Quốc để bốc xếp hàng hóa hoặc tiếp xúc với lái xe, chủ 

hàng và cư dân của Trung Quốc.  

2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế chủ trì, phối hợp 

với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc Quy trình kiểm dịch y tế đối với 

phương tiện, người điều khiển phương tiện, chủ hàng, người lao đôṇg thực hiện 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu.  
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3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Nghi chủ 

trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện việc quản lý, điều tiết 

phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu ra, vào khu vực các bến sông nêu 

trên; kiểm soát chặt chẽ về con người, phương tiện tham gia hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hoá; có phương án kiểm soát chặt chẽ đội ngũ lao động bốc, xếp, sang 

tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu đảm bảo tuân thủ tuyệt đối yêu cầu công tác 

phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, an toàn lao đôṇg. 

4. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chỉ đạo Trung tâm 

Quản lý cửa khẩu tăng cường công tác đối ngoại; theo dõi việc thu phí, lệ phí, 

giá dịch vụ tại cửa khẩu; kịp thời xử lý, báo cáo các nội dung, vụ việc phát sinh 

theo quy định.  

5. Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan Tân Thanh thông báo đến các 

doanh nghiệp việc trao đổi thông tin với bạn hàng phía Trung Quốc chuẩn bị 

nhân lực và đảm bảo điều kiện bốc xếp, nhận hàng hóa tại phía Trung Quốc. 

6. UBND huyện Tràng Định tích cực tham gia công tác tuyên truyền đến 

các cư dân biên giới biết và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh; 

chỉ đạo công an huyện, y tế huyện phối hợp với các lực lượng chức năng trong 

công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại cửa khẩu. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp có bến sông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu trong thời điểm dịch bệnh và không 

được phép thu các loại phí, giá dịch vụ bến sông ngoài quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, GTVT, NN&PTNT; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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