
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 
 

V/v báo cáo, đề xuất việc xuất 

khẩu hàng hoá kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gửi 

kho ngoại quan qua đường chuyên 

dụng Tân Thanh - Pò Chài  

 

 
 

 

Kính gửi:  

- Bộ Công Thương;  

- Bộ Ngoại giao.  
 

Ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2020/TT-

BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng 

hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại 

quan (Thông tư số 09/2020/TT-BCT sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), theo 

đó hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan 

chỉ xuất khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song 

phương). Căn cứ tình hình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên 

giới nói chung và tình hình triển khai thực hiện hoạt động tại đường chuyên 

dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) qua 

khu vực mốc 1088/2-1089 thời gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo một số 

nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG CHUYÊN DỤNG VẬN CHUYỂN 

HÀNG HÓA TÂN THANH - PÒ CHÀI KHU VỰC MỐC 1088/2 - 1089  

1. Các cơ sở pháp lý 

Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh (Việt Nam) - Pò 

Chài (Trung Quốc) qua khu vực mốc 1088/2-1089 (sau đây viết tắt là Đường 

chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài) đã được tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây - Trung Quốc tổ chức Lễ thông xe ngày 21/3/2019. Chính 

phủ đã đồng ý chủ trương đưa vào khai khác sử dụng tại Nghị quyết 89/NQ-CP 

ngày 11/10/2019; Bộ Ngoại giao có Văn bản số 4286/BNG-UBBG ngày 

05/11/2019 về việc mở đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa thuộc cửa 

khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) thông báo đề nghị 

UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện thủ tục liên quan để đưa tuyến đường vào hoạt 

động, đồng thời có Công hàm số 802/NG-UBBG ngày 05/11/2019 gửi Đại sứ 

quán Trung Quốc tại Việt Nam đồng ý mở đường chuyên dụng vận chuyển 

hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Ngày 30/12/2019, tỉnh Lạng 

Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã đưa 

tuyến Đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài vào hoạt động tạm thời đến 

ngày 31/5/2020 theo đề nghị của phía Trung Quốc, đồng thời dừng cho phép 
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các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập cảnh qua lại lối thông quan cũ khu 

vực mốc 1090 - 1091 từ ngày 30/12/2019. Hết thời hạn, phía Trung Quốc tiếp 

tục đề nghị mở tạm thời Đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài từ 

01/6/2020 đến ngày 31/5/2021 gửi Bộ Ngoại giao (nội dung này, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã có Công văn số 90/UBND-THNC ngày 29/5/2020 gửi Bộ Ngoại 

giao, theo đó kiến nghị Bộ Ngoại giao có ý kiến đề nghị phía Trung Quốc khẩn 

trương hoàn thiện thủ tục nội bộ sớm phê chuẩn mở chính thức tuyến đường 

chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài và trở thành lối thông quan 

thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Việt Nam và Hữu Nghị Quan - Trung 

Quốc). Bên cạnh đó, việc mở và hoạt động của Đường chuyên dụng Tân Thanh 

- Pò Chài được phía Trung Quốc đặc biệt quan tâm, tích cực triển khai tại 

nhiều diễn đàn khác nhau như các kỳ Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp giữa 

các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị 

dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Tại Biên bản Hội nghị lần 7 của Ủy 

ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, 

diễn ra ngày 20/11/2019 tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc, hai bên đều khẳng định cần phải đẩy nhanh việc nghiệm thu xây 

dựng cơ sở hạ tầng, để sớm mở chính thức các lối mở Tân Thanh - Pò Chài, 

Cốc Nam - Lũng Nghịu thuộc cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Đến nay 

các điều kiện của hai bên đã cơ bản hoàn thành, phía Việt Nam đã hoàn thành 

thủ tục nội bộ, sẵn sàng mở chính thức “Lối thông quan hàng hóa Pò Chài - 

Tân Thanh (qua khu vực mốc 1088/2-1089)” thuộc cặp cửa khẩu Quốc tế Hữu 

Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). 

2. Bố trí lực lượng làm việc và cơ sở hạ tầng 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, các cơ quan Kiểm dịch (Động vật, Y tế, Thực vật) và các cơ quan liên 

quan chủ động báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ngành dọc cấp trên để bố trí lực 

lượng, phương tiện, trang thiết bị, dây truyền, lắp đặt các barie, các bốt giám 

sát,... đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa 

xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật. 

Từ ngày 30/12/2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng tại 

Đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài đang thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

kiểm soát hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu, đặc biệt trong thời điểm dịch 

bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện tốt, có hiệu quả ‘‘mục 

tiêu kép” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phía Trung Quốc cũng đã bố 

trí đầy đủ các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát theo 

quy định pháp luật mỗi nước. 

Nhà làm việc của các lực lượng chức năng tại khu vực này đã được bố 

trí, lắp đặt thông suốt, đầy đủ; hệ thống kho, bãi chứa hàng hóa của Công ty cổ 

phần vận tải thương mại Bảo Nguyên đã được Tổng cục Hải quan công nhận là 

địa điểm kiểm tra tập kết, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, được xây dựng 

hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn, đảm bảo lưu lượng xuất nhập khẩu trên 1.000 

phương tiện; hệ thống giao thông kết nối với các khu vực khác trong tỉnh, 
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trong nước và với phía Trung Quốc thuận tiện đã được Đoàn công tác liên Bộ 

do Bộ Ngoại giao khảo sát, đánh giá cũng như nhiều Đoàn khảo sát, làm việc 

của các đồng chí lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Y tế,... ngoài ra hệ thống kho, bãi tại các cửa khẩu khác trên địa bàn 

tỉnh có sự kết nối thuận tiện, được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp trong kinh hoạt động xuất nhập khẩu.    

3. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 

Đường chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài sau khi đi vào hoạt động từ 

ngày 30/12/2019 đến 31/01/2020 (trước thời điểm dịch Covid -19), lượng 

thông quan trung bình mỗi ngày khoảng 500 xe hàng hóa xuất nhập khẩu. Hiện 

nay, trong điều kiện phía Trung Quốc vẫn đang áp dụng các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt như: quy định đội lái xe chuyên trách, thời 

gian làm việc buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 12 giờ 00 

đến 16 giờ 00 (theo giờ Việt Nam),… lượng phương tiện giảm đáng kể, trung 

bình trong ngày chỉ đạt khoảng 200 xe hàng hóa xuất nhập khẩu. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Theo quy định tại Điều 46 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 thì 

hàng hóa quá cảnh chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế; đối với hoạt 

động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại Điều 16 Nghị định 69/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương, quy định: ‘‘1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất được tạm nhập, tái 

xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; 2. Việc tái xuất hàng hóa qua 

các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu phụ, 

lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế 

cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở 

kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới này 

được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa 

sau khi đã trao đổi, thống nhất với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Hiện nay tỉnh Lạng Sơn có 07 

cửa khẩu phụ được phép tái xuất hàng hóa trong đó có cửa khẩu Tân Thanh.  

Đến thời điểm Thông tư số 09/2020/TT-BCT có hiệu lực thì hàng hóa 

kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan được thực hiện 

xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song 

phương). Như vậy, hàng hóa tái xuất sẽ chỉ thực hiện được tại cặp cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và cặp cửa khẩu chính Chi Ma - Ái Điểm. 

Hiện nay, tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, cơ sở hạ tầng đã 

được đầu tư, tuyến đường chuyên dụng cũng đã đi vào hoạt động, tuy nhiên với 

nhu cầu của doanh nghiệp hai bên ngày càng lớn, lưu lượng phương tiện ngày 

càng tăng lên,... các lực lượng chức năng Hai bên tại cửa khẩu của tỉnh Lạng 

Sơn - Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thường xuyên gặp gỡ trao đổi, hội 

đàm để giải quyết tình trạng ùn ứ, phân luồng, điều tiết hàng hóa tại đây.   
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III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Từ những lý do trên, với những cơ sở pháp lý có liên quan và việc bố trí 

đầy đủ các lực lượng chức năng, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đảm bảo 

công tác quản lý của nhà nước tại Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa 

Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) qua khu vực mốc 1088/2-1089. 

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đề xuất, kiến nghị như sau: 

1. Đề nghị Bộ Ngoại giao sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xác 

định tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài khu 

vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - 

Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).   

2. Đề nghị Bộ Công Thương đồng ý cho phép hàng hoá kinh doanh tạm 

nhập, tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan được thực hiện tái xuất qua 

đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài khu vực mốc 

1088/2 – 1089 và hướng dẫn tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển khai thực hiện 

khi Thông tư số 09/2020/TT-BCT có hiệu lực; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, 

xem xét cho phép hàng hoá kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi 

kho ngoại quan được xuất khẩu qua tất cả các loại hình cửa khẩu với điều kiện 

đảm bảo công tác quản lý, giám sát theo quy định nhằm khai thác hiệu quả 

năng lực thông quan và hạ tầng bến bãi đã được đầu tư tại các cửa khẩu.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo và đề nghị quý Bộ quan tâm 

xem xét, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Bộ: TC, QP, GTVT; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, YT, GTVT, TC; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;  

- CA tỉnh, BCH BĐBP, Cục HQ; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV, TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
          

 

       

Nguyễn Công Trưởng 
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