
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-KTTH Lạng Sơn, ngày        tháng  4  năm 2020 

V/v báo cáo khó khăn vướng 

mắc trong hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hoá qua địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

 
 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.                  

 

Thực hiện Công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua 

biên giới, Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

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

qua biên giới, hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng sơn đang gặp rất nhiều khó khăn, 

vướng mắc trong hoạt động XNK hàng hóa; UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ để chỉ đạo tháo gỡ, cụ thể như sau: 

 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch và tạo điều kiện 

xuất nhập khẩu hàng hóa 

Sau Tết Nguyên đán, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên phía Trung 

Quốc thông báo tạm dừng hoạt động giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu 

phụ trên tuyến biên giới, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn, các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tồn trên 1.000 

xe nông sản, trái cây tươi. Trước tình trạng trên, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã chỉ 

đạo các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thường xuyên 

kiểm tra nắm tình hình và đưa ra nhiều giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc; đẩy mạnh công tác đối ngoại với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tạo 

thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: Lãnh đạo UBND tỉnh 

gửi 02 Công hàm, 02 Thư công tác, tổ chức điện đàm với lãnh đạo Quảng Tây, 

Trung Quốc vào chiều ngày 20/3/2020 và đón tiếp, hướng dẫn tham tán thương 

mại Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam khảo sát tại cửa khẩu Tân Thanh và 

Hữu Nghị ngày 30/3/2020. Chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh đã tổ chức 16 cuộc 

trao đổi hội đàm trên đường biên giới, gửi 01 công hàm và 03 thư công tác. Sau 

khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép, tỉnh đã thực hiện thông quan 

hàng hóa xuất nhập khầu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ ngày 05/02/2020 và 

lần lượt khôi phục hoạt động thông quan tại cửa khẩu chính Chi Ma (27/2/2020), 

cửa khẩu phụ Tân Thanh (20/2), cửa khẩu phụ Cốc Nam (06/3), cửa khẩu phụ 

Bình Nghi (10/3), đáng chú ý là thí điểm xuất khẩu hoa quả, nông sản container 

qua cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng từ ngày 11/02/2020. Trong quá trình 
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thực hiện, Tỉnh Lạng Sơn đã đưa ra một số giải pháp, sáng kiến để vừa đảm bảo 

công tác phòng chống dịch, vừa tạo thuận lợi tạo điều kiện xuất nhập khẩu hàng 

hóa như sau: 

 (1) Thành lập Khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Trung 

Quốc; Khu cách ly dành riêng cho lái xe và chủ hàng của Việt Nam; Khu cách 

ly dành riêng cho nhân viên bốc xếp, giao nhận hàng hoá tại cửa khẩu. Khu cách 

ly đảm bảo công tác quản lý, giám sát y tế chặt chẽ, nghiêm ngặt và thực hiện 

khử trùng hàng ngày theo quy định.  

(2) Thành lập Tổ lái xe chuyên trách người Việt Nam để chuyên vận hành 

xe hàng sang bến bãi phía Trung Quốc, sau khi trả hàng xong trở về Việt Nam 

được cách ly tạm thời tại ngay tại cửa khẩu, sau khi không tiếp tục lái xe chở 

hàng qua cửa khẩu sẽ được cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh; phương 

tiện chở hàng khi quay trở về được tiêu độc, khử trùng. 

 (3) Sáng kiến trong việc cho các chủ hàng, lái xe mặc quần áo bảo hộ 

phòng dịch sang khu vực cửa khẩu phía Trung Quốc giao dịch, vận chuyển hàng 

hóa khi trở về Việt Nam cởi bỏ, tiêu hủy theo quy định và không phải thực hiện 

cách ly. Sáng kiến trên đã được Bộ Y tế chấp thuận, đưa vào quy trình kiểm dịch 

y tế và được áp dụng rộng rãi trong thực hiện xuất nhập cảnh đối với các lái xe 

vận chuyển hàng hoá qua biên giới.  

(4) Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên biên giới, tỉnh Lạng 

Sơn  đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền huyện, xã biên giới 

hiệp đồng bố trí 155 chốt dã chiến tại các đường mòn lối mở trên biên giới, 

trong nội địa và thành lập 30 đội cơ động, huy động gần 3.000 cán bộ chiến sỹ 

các lực lượng Biên phòng, Kiểm dịch, Dân quân tự vệ, Công an xã, Hải quan để 

tuần tra, kiểm soát, phòng chống dịch và ngăn chặn triệt để người xuất nhập 

cảnh trái phép qua biên giới.  

 (5) Công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu: Các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng ngày có hàng nghìn lái xe, chủ hàng trong cả nước 

đến giao dịch, mặc dù đã được kiểm tra y tế theo quy định nhưng vẫn tiềm ẩn 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình trạng nêu trên, tỉnh Lạng Sơn đã nâng 

cấp độ công tác phòng chống dịch lên cấp độ 3, thành lập Đội phòng chống 

Covid-19 tại các cửa khẩu do Đồn trưởng Đồn Biên phòng làm Đội trưởng 

(thành viên gồm Chi cục Trưởng Hải quan, Tổ trưởng Tổ kiểm dịch Y tế, Trạm 

trưởng trạm kiểm soát Biên phòng và lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu), 

lập danh sách, phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trực 

kiểm tra thân nhiệt đối với toàn bộ người ra vào cửa khẩu 24h/24h tại Barie số 2 

cửa khẩu và cổng vào các bến bãi; khử trùng bến bãi, nhà làm việc và toàn bộ 

khu vực cửa khẩu hằng ngày; các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa 

khẩu thực hiện nghiêm quy định về quy trình kiểm dịch y tế trong phòng chống 

dịch bệnh, bố trí đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay sát khuẩn để phục vụ 

miễn phí cho lái xe, chủ hàng, người lao động; kiên quyết dừng hoạt động bến 
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bãi nếu vi phạm quy định về phòng chống dịch. 

2. Kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh 

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 06 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu với lưu lượng khoảng 1.200 xe/ngày. Kết quả 

thông quan từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 30/3/2020 đạt 32.221 xe (xuất khẩu 

16.330 xe, nhập khẩu 15.891 xe) tương đương trên 966 nghìn tấn hàng hoá.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn  tỉnh 3 tháng đầu năm 2020 ước 

đạt 710 triệu USD, đạt 12,9% kế hoạch, giảm 34,3% so với cùng kỳ. Trong đó: 

Kim ngạch xuất khẩu: 420 triệu USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ; Kim ngạch 

nhập khẩu 290 triệu USD, giảm 29,3% so với cùng kỳ). Mặt hàng xuất khẩu chủ 

yếu là nông sản, chiếm 80% (thanh long, mít, dưa hấu, chuối, xoài, nhãn,…) mặt 

hàng nhập khẩu là linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất.  

3. Khó khăn, vướng mắc, giải pháp 

(1) Năng lực thông quan vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu nông 

sản, trái cây của các doanh nghiệp trong cả nước, tính đến hết ngày 30/3/2020 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn tồn 1.615 xe hàng chờ xuất khẩu 

(chủ yếu là nông sản, trái cây tươi), riêng cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 884 xe 

(tại Tân Thanh 668 xe, tại phía Pò Chài - Trung Quốc 216 xe), cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị tồn khoảng 460 xe, cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn 109 xe, cửa khẩu Chi 

Ma tồn 162.  

(2) Từ ngày 30/3/2020, phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai 

báo Hải quan người Trung Quốc sang khu vực cách ly phía Việt Nam để giao 

dịch; không cho phép các lái xe đến từ các tỉnh đã có ca bị lây nhiễm của Việt 

Nam nhập cảnh vào Trung Quốc. Đồng thời đề nghị thành lập đội lái xe chuyên 

trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị 

quan và cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, yêu cầu lái xe đến từ các tỉnh 

chưa phát sinh ca bị lây nhiễm dịch bệnh, không được ra khỏi địa bàn thành phố 

Lạng Sơn và phải có kết quả xét nghiệm âm tính đối với Covid-19; chỉ những 

người có tên trong danh sách Đội lái xe mới được chở hàng hóa xuất nhập khẩu 

qua lại hai Bên. 

 (3) Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Lượng xe hàng Trung Quốc tồn chờ 

xuất khẩu sang Việt Nam duy trì từ 1.300-1.500 phương tiện/ngày, sau trao đổi 

điện đàm giữa lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Quảng Tây ngày 20/3/2020 hai 

Bên đã thống nhất cho phép phương tiện chở hàng xuất khẩu của Trung Quốc và 

phương tiện không tải của hai Bên đi qua qua KM số 0 khu vực mốc 1116-1117 

và phấn đấu tăng lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam lên 20%. 

(4) Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh: Năng lực thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu vẫn còn rất hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của cửa khẩu và 

chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp hai Bên (xuất khẩu từ 180-200 xe/ngày 
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nhưng sang tải chỉ đạt từ 120-150 xe/ngày), hàng ngày cửa khẩu tồn trên 800 xe 

hàng chờ xuất khẩu. Nguyên nhân chủ yếu do công tác phòng chống dịch bệnh 

nên phía Trung Quốc đang thiếu lao động xếp dỡ hàng hóa (trước đây 85% lao 

động xếp dỡ hàng hóa tại bến bãi phía Trung Quốc là người Việt Nam).  

Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Lạng Sơn đã nhiều lần có ý kiến với 

Quảng Tây cho xe không hàng của Trung Quốc sang bến bãi cách ly tại cửa 

khẩu Tân Thanh nhận hàng để giải quyết khó khăn về lao động (tỉnh Lạng Sơn 

sẽ bố trí phát miễn phí khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế cấp cho lái xe Trung 

Quốc). Hoặc tỉnh Lạng Sơn thành lập Đội lao động để sang Pò Chài, Trung 

Quốc bốc xếp hàng hoá nhằm tăng năng lực thông quan (người lao động được 

kê khai đầy đủ thông tin, được kiểm tra sức khỏe hằng ngày, được hướng dẫn 

các kỹ năng phòng chống dịch bệnh và cam kết tuân thủ các nội quy, quy định 

của Trung Quốc). Tuy nhiên đến nay phía Trung Quốc chưa đồng ý cho phương 

tiện sang nhận hàng và việc đưa lao động của Việt Nam sang chưa đạt được sự 

thống nhất về công tác quản lý lao động và phương thức giao dịch, thỏa thuận 

giá xếp dỡ hàng hóa.  

4. Đề xuất kiến nghị 

Để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa 

khẩu xuất khẩu trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị và Tân Thanh, 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo 

các nội dung sau: 

(1) Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Bộ tư lệnh 

Biên phòng), Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý 

kiến với Bộ Ngoại giao và các bộ ngành của Trung Quốc tạm thời cho xe không 

hàng (container hoặc xe nhỏ cư dân biên giới) sang bến bãi cách ly tại cửa khẩu 

Tân Thanh bốc hàng trong thời gian phòng chống dịch bệnh để giải quyết lượng 

xe tồn của Việt Nam (tỉnh Lạng Sơn sẽ bố trí phát miễn phí khẩu trang và quần 

áo bảo hộ y tế cấp cho lái xe Trung Quốc, miễn phí bốc xếp hàng hóa). 

(2) Giao Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Trao đổi, đàm phán với phía Trung Quốc để mở rộng danh mục mặt 

hàng nông sản, trái cây của Việt Nam được xuất khẩu chính thức sang thị trường 

Trung Quốc; xem xét thực hiện nhập khẩu trái cây, nông sản, thủy hải sản của 

Việt Nam qua cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung 

Quốc) và chỉ định xuất khẩu một số mặt  hàng của Trung Quốc qua đây; mở 

rộng danh mục hàng hóa nông sản, hoa quả xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Ga 

đường sắt Đồng Đăng; sớm khôi phục hoạt động thông quan tại cửa khẩu phụ 

khác trên tuyến biên giới trên cơ sở đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Tiếp tục có văn bản gửi các địa phương trong cả nước để phối hợp 

khuyến cáo các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hạn chế 

đưa các mặt hàng trái cây, nông sản lên cửa khẩu Tân Thanh trong giai đoạn này 

để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp. 
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(3) Các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hàng ngày có hàng nghìn lái 

xe, chủ hàng trong cả nước đến giao dịch, mặc dù đã được kiểm tra y tế theo quy 

định nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Nếu tỉnh Lạng Sơn tạm 

dừng hoạt động xuất nhập khẩu thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao thương 

xuất khẩu, nhưng nếu phát hiện trường hợp bị lây nhiễm thì phía Trung Quốc sẽ 

dừng hoạt động tại các cửa khẩu giáp với Lạng Sơn, chính vì vậy các lực lượng 

chức năng đang rất khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh. Do 

vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế có 

hướng dẫn các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh đối 

với các cửa khẩu biên giới trong tình hình hiện nay. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

chỉ đạo./.  
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ: NN&PTNT, YT, CT, 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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