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V/v hoạt động xuất nhập khẩu 

tại các cửa khẩu phụ với phía 

Trung Quốc 

 

 

                           

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Ngoại vụ; 

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

- Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 
      

Xem xét Công văn số 440/BQLKKTCK-KH ngày 24/6/2020 của Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả trao đổi thông tin liên 

quan hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ với phía Trung Quốc, đồng chí 

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

1. Giao Sở Giao thông vận tải tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo 

Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn thực hiện nội dung đề nghị của phía 

Trung Quốc liên quan đến cấp Giấy phép vận tải loại C cho các phương tiện chở 

hàng hóa xuất nhập cảnh của Việt Nam sang Trung Quốc giao nhận hàng hóa tại cặp 

cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 03/7/2020. 

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

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan 

nghiên cứu tính khả thi việc đề xuất thí điểm bán bảo hiểm cho phương tiện vận tải 

hàng hóa của Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh trước ngày 10/7/2020.  

- Gửi Thư cho Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường đề nghị chỉ thực hiện 

việc cấp Giấy phép vận tải loại C cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập cảnh 

qua cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài sau khi được cấp có thẩm quyền hai Bên 

thống nhất và thông tin chính thức về tình hình thông quan xuất nhập khẩu hàng 

hoá qua cặp cửa khẩu phụ Cốc Nam-Lũng Vài. 

3. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham 

mưu UBND tỉnh gửi Công hàm đề nghị Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây (Trung Quốc) thông tin chính thức về hoạt động xuất nhập khẩu 

hàng hóa cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài và phúc đáp chính thức về nội dung 

trước mắt chưa có chủ trương mở tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa 

Cốc Nam - Lũng Vài; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/7/2020.   

4. Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu thông tin tuyên truyền đến các doanh nghiệp được biết và 

phối hợp thực hiện theo đề nghị của phía Trung Quốc về việc mua bảo hiểm đối 

với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi sang Trung Quốc; chuẩn bị các điều kiện 

để thực hiện thông quan được ngay khi phía Trung Quốc thống nhất khôi phục 
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hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cặp cửa khẩu phụ Bình 

Nghi - Bình Nhi Quan; Na Hình - Kéo Ái; Pò Nhùng - Dầu Ái. 

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cặp cửa khẩu phụ 

Bình Nghi - Bình Nhi Quan; Na Hình - Kéo Ái; Pò Nhùng - Dầu Ái để chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết khôi phục hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua các cửa  khẩu phụ này. 

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, TC,  KH&ĐT, NN&PTNT; 

- Cục Thuế, CA tỉnh; Bưu điện tỉnh 

- Các cơ quan kiểm dịch: Động vật, thực vật, y tế; 

- UBND các huyện biên giới;   

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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