
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v điều tiết hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hoá qua cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa 

khẩu chính Chi Ma và cửa 

khẩu phụ Tân Thanh 

 

 Và21 

                         
Kính gửi:  

 

 

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

- Sở Y tế. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 88/BC-BQLKKTCK ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các nội dung 

thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma và kết quả trao đổi hội 

đàm với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 30/3/2020, đồng chí 

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

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn:   

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp 

kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh trao 

đổi, thống nhất danh sách, phương thức quản lý và ban hành quyết định thành 

lập đội lái xe chuyên trách chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu; trao 

đổi thống nhất danh sách lái xe chuyên trách và thời gian thực hiện đội lái xe 

chuyên trách với phía Trung Quốc.  

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì, phối hợp với các lực lượng 

chức năng tuyên truyền đến các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi và doanh nghiệp 

kinh doanh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma để phối hợp triển khai thực hiện 

có hiệu quả phương án thực hiện việc xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu tại bến bãi 

phía Việt Nam, trước mắt là 02 bến bãi của Công ty TNHH Tuấn Minh và Công ty 

TNHH TM Vĩnh Long. Đối với các bến bãi khác giao cho Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng đăng Lạng sơn chủ trì phối hợp với cơ quan kiểm dịch y tế kiểm 

tra, đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh theo quy định thì đồng ý cho xe 

Trung quốc vào giao nhận hàng hóa; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi 

tăng cường nhân lực xếp dỡ hàng hoá đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các doanh 

nghiệp. 

2. Giao Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc kiểm tra 

sức khỏe, xét nghiệm và cấp giấy chứng nhận âm tính với COVID-19 đối với 
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toàn bộ các lái xe đăng ký tham gia đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

- Chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lái xe 

Trung Quốc vào cửa khẩu Chi Ma giao nhận hàng, chỉ cho các lái xe Trung Quốc 

vào giao nhận hàng hóa khi bến bãi đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra thân nhiệt 24/24 giờ tại barie số 2 đối với toàn 

bộ người ra vào cửa khẩu, các bến bãi tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị,  

cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc nam, cửa khẩu chính Chi Ma.  

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; 

- Cục HQ, BCH BĐBP; CA tỉnh, Cục Thuế,  

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND các huyện biên giới; 

- 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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