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THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập cảnh, xuất 

nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị    

 
 

Ngày 04/4/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc về hoạt đ ộng xuất nhập 

cảnh, xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở 

Y tế, Sở Tài chính, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu, Công ty Cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên và Công ty TNHH Xuân 

Cương. Sau khi, 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:  

Theo kết quả hội đàm giữa Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn với thị Bằng Tường và thông tin của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam 

Ninh - Trung Quốc, hiện nay phía Quảng Tây - Trung Quốc đang tăng cường 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài do đó ảnh hưởng 

đến hoạt động thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Những 

ngày đầu tháng 4/2020 lượng xe thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu qua các 

cửa khẩu trung bình một ngày chỉ đạt khoảng 800 xe, giảm so với thời điểm 

tháng 3/2020 (khoảng 1.200 xe/ ngày); đến hết ngày 03/4/2020 tại các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.838 xe hàng chờ xuất khẩu (chủ yếu là 

nông sản, trái cây tươi), riêng cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 708 xe, cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị tồn khoảng 820 xe.  

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

năng lực thông quan hàng hoá, giải tỏa lượng hàng hóa xuất khẩu tồn tại các cửa 

khẩu, đồng chỉ Phó Chủ tịch UBND yêu cầu:  

1. Thống nhất thành lập hai Đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa 

xuất nhập khẩu trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua khu vực 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh, mỗi Đội khoảng 300 lái xe 

và thực hiện cách ly tại chỗ tại khu vực hai cửa khẩu, thời gian thực hiện từ ngày 

07/4/2020. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn: 

- Banh hành Quyết định thành lập Đội lái xe chuyên trách trên cơ sở tập 

hợp danh sách đăng ký lái xe của Công ty TNHH Xuân Cương và Công ty Cổ 
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phần vận tải Thương mại Bảo Nguyên; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn 

thiện các thủ tục, giấy tờ liên quan để đảm bảo đưa hai Đội lái xe chuyên trách 

vào hoạt động từ ngày 07/4/2020.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, điều hành 

hoạt động của hai Đội lái xe chuyên trách; yêu cầu các lái xe cam kết chấp hành 

sự chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các 

lức lượng chức năng tại các cửa khẩu; cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ tùy 

thân để quản lý, giám sát trong quá trình hoạt động lái xe chở hàng hoá xuất 

khẩu sang Trung Quốc.  

- Tiếp tục tổ chức hội đàm Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường để thống 

nhất tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu, nâng cao năng lực bốc xếp phía 

Trung Quốc, thực hiện nhanh thủ tục thông quan hàng hóa và thủ tục xuất nhập 

cảnh đối với các lái xe Việt Nam để giải quyết dứt điểm lượng hàng tồn tại các 

cửa khẩu.  

3. Giao Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ưu tiên thực hiện việc xét 

nghiệm và cấp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 đối với hai Đội lái xe 

chuyên trách trước ngày 07/4/2020; quá trình lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch, đồng thời tổ chức thu phí xét nghiệm đối với các lái xe 

theo quy định; khẩn trương liên hệ với các cơ sở cung cấp hóa chất (chất tách 

cho xét nghiệm) để đảm bảo đáp ứng đủ cho việc xét nghiệm COVID-19 cho 

Đội lái xe chuyên trách và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế tổ chức tốt việc tiêu độc, khử trùng tại 

khu vực cửa khẩu và khu ăn nghỉ của Đội lái xe chuyên trách; quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ về công tác kiểm dịch đối với lái xe Trung Quốc sang Việt Nam giao 

nhận hàng hóa. 

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hướng dẫn các doanh nghiệp xây xây dựng mức 

giá trần đối với dịch vụ chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu sang Trung Quốc; 

tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước khi ban hành thông 

báo giá. 

5. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng hoàn tất thủ tục thông hành và các 

giấy tờ liên quan cho Đội lái xe chuyên trách; phối hợp tổ chức điều tiết hợp lý 

các phương tiện dừng đỗ tại các tuyến đường trong nội địa và vào các bến bãi; 

chỉ đạo công an huyện Văn Lãng và Cao Lộc thực hiện thủ tục tạm trú cho các 

lái xe trong Đội lái xe chuyên trách không có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn 

để tạo thuận lợi trong cấp sổ thông hành đồng thời phối hợp quản lý đối với các 

lái xe trong Đội lái xe chuyên trách, tránh trường hợp lái xe rời khỏi khu vực tự 

cách ly về trong nội địa. 
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6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng Hữu Nghị và 

Đồn Biên phòng Tân Thanh quản lý, kiểm soát tốt hoạt động xuất nhập cảnh đối 

với Đội lái xe chuyên trách; trao đổi với lực lượng công an biên phòng phía 

Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh đối 

với lái xe Việt Nam. Phối hợp điều tiết phương tiện ra vào các bến bãi theo thứ 

tự, đảm bản an ninh trật tự, an toàn giao thông (nhất là bãi của Công ty cổ phần 

Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát tại khu vực ngoài cửa khẩu Cốc Nam). 

7. Giao Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị điều tiết hợp lý 

lượng hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; trao đổi với Hải 

quan Nam Ninh - Trung Quốc thống nhất áp dụng thời gian thông quan hàng 

hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trong thời gian phòng 

chống dịch bệnh như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

8. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo các Hiệp hội 

ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả qua địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tiết giảm hoặc hạn chế lượng hàng hoá xuất 

khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để hạn chế tối đa thiệt hại về 

kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hoá xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

9. Công ty TNHH Xuân Cương và Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên đăng ký tập hợp lái xe tham gia Đội lái xe chuyên trách cung cấp 

cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để Quyết định 

thành lập; phối hợp tổ chức quản lý, điều phối hợp lý hoạt động của các lái xe; 

bố trí khu vực cách ly cho hai Đội lái xe chuyên trách và đảm bảo điều kiện sinh 

hoạt, ăn nghỉ của các lái xe chuyên trách (Công ty cổ phần vận tải thương mại 

Bảo Nguyên liên hệ với các nhà nghỉ, nhà trọ trong khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh để bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các lái xe chuyên trách); thống nhất với các lái 

xe, chủ hàng để đề xuất mức giá trần dịch vụ lái xe chuyên trách, trình sở Tài 

chính thẩm định. Phối hợp với Công an huyện để làm thủ tục tạm trú đối với các 

lái xe trong Đội lái xe chuyên trách không có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn 

để thực hiện thủ tục cấp sổ thông hành theo quy định./. 
 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, TC, NN&PTNT, NgV; 

- Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế; 

- UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc; 

- Cty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên; 

- Cty TNHH Xuân Cương;  

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

- Lưu: VT, KTTH (LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Dương Văn Chiều 


		2020-04-06T08:25:20+0700


		2020-04-06T10:07:39+0700


		2020-04-06T10:07:39+0700


		2020-04-06T10:07:39+0700




