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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý hàng hóa xuất 

nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 13/6/2022, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Đoàn công tác số 3 tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công 

tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. 

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Thông 

tin và Truyền thông, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục 

Quản lý thị trường, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban 

lãnh đạo Cục Hải quan, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và 

các Chi cục trưởng Chi cục Hải quan.  

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Hải quan báo cáo và ý kiến tham gia của các cơ 

quan, đơn vị dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Đánh giá cao Cục Hải quan đã chuẩn bị nội dung phục vụ, thành phần dự 

làm việc theo đúng yêu cầu của Chương trình kiểm tra. Báo cáo phục vụ kiểm 

tra đã đánh giá rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quản lý hàng hóa xuất 

nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm, những khó khăn, 

vướng mắc và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Đoàn kiểm 

tra cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo; tuy nhiên cần rà soát, bổ 

sung các nội dung theo yêu cầu của đồng chí Trưởng Đoàn và phân tích rõ 

những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, hoàn thiện 

Báo cáo gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng để tổng hợp).  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, phía Trung Quốc vẫn kiên trì thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, áp dụng phương thức giao 

nhận hàng hóa mới, cùng với Lệnh 248 quy định về đăng ký và quản lý doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài và Lệnh 249 quy định về biện 

pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc đã tác động lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, Ban 

lãnh đạo Cục Hải quan, các phòng chuyên môn, các Chi cục Hải quan đã đoàn 

kết, cố gắng nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, những 

kết quả đạt được của Cục Hải quan Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm đã góp 

phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Một số kết quả nổi bật như: (1) Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, 

Nghị quyết, kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh trong 
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triển khai nhiệm vụ công tác hải quan năm 2022; cụ thể hóa bằng các nghị 

quyết, chương trình, kế hoạch từ cấp Cục đến Chi cục; (2) Lãnh đạo Cục Hải 

quan, các phòng chuyên môn, các Chi cục Hải quan đã nỗ lực cố gắng thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để duy trì, nâng cao năng lực thông quan, đảm bảo không 

bị đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là 

xuất khẩu nông sản của cả nước sang Trung Quốc; (3) Khắc phục khó khăn để 

triển khai thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh và 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; (4) Kiểm soát tốt hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hoạt động thông quan 

hàng hóa khu vực biên giới. 

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thu thuế xuất nhập khẩu 6 tháng cuối 

năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm 

vụ được giao đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Cục Hải quan 

cần tiếp tục tập trung cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra 

nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Báo cáo; đồng thời yêu cầu Cục 

Hải quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng 

cục Hải quan, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2022; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục, 

các phòng chuyên môn thực hiện quyết liệt các biện pháp để phấn đấu hoàn thành 

chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước giao năm 2022. Tiếp tục triển khai các giải pháp 

tạo thuận lợi thông quan hàng hóa XNK, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, 

chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.  

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chống thất thu trong 

triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; chú trọng công tác quản 

lý, theo dõi, rà soát hoạt động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đề xuất 

những giải pháp để thu hút và tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đến 

hoạt động xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn (bao gồm cả doanh nghiệp có kim ngạch 

xuất nhập khẩu lớn qua địa bàn và doanh nghiệp truyền thống). 

3. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát, kiểm tra, thông quan, 

kiểm tra sau thông quan; các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 

mại để góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa 

bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự khu 

vực biên giới, cửa khẩu.  

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

theo Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy và Kế 

hoạch số 89/KH-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Kết luận số 503-KL/TU ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường 

lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩu. 
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4. Chủ động, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng 

tại cửa khẩu và UBND các huyện biên giới quản lý tốt cửa khẩu; chủ động xem 

xét, xử lý tốt các vướng mắc phát sinh, có biện pháp nâng cao năng lực thông 

quan, đặc biệt là các giải pháp xử lý ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu Tân Thanh, 

Hữu Nghị thời điểm chính vụ nông sản và khi lượng hàng hóa tăng cao. 

5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thông quan 

điện tử, nhất là thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu số, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền đối với 

các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn thực hiện khai báo hàng hóa 

trên Nền tảng cửa khẩu số.    

6. Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công 

tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đại lý hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ các 

cá nhân làm dịch vụ khai hải quan đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm nâng 

cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tăng cường hỗ trợ các cá 

nhân làm dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn trong việc đào tạo, nâng cao trình 

độ nghiệp vụ, tiến tới thành lập đại lý hải quan, hướng tới hoạt động chính quy, 

chuyên nghiệp, sử dụng phổ biến các đại lý hải quan trong thực hiện các thủ tục 

thông quan để tránh rủi ro và phát sinh vụ việc phức tạp. 

7. Tiếp tục tăng cường công tác trao đổi, đối ngoại các cấp; trao đổi với 

Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc để thống nhất các biện pháp nhằm nâng cao 

năng lực thông quan qua cửa khẩu, trong đó có nội dung xem xét, thống nhất 

sớm thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa phù hợp hơn với tình hình dịch 

tại các cửa khẩu. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các giải 

pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu 

song phương Chi Ma. 

8. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế, nhất là Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 19/4/2022 

của UBND tỉnh về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn trong thời gian 02 năm (2022 - 2023); Phương án số 25/PA-UBND 

ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh về thiết lập "vùng xanh" đảm bảo phòng, chống 

dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa 

khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; đảm bảo nghiêm túc các giải pháp an 

toàn phòng, chống dịch trong toàn lực lượng.  

9. Từ tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, hoạt động doanh 

nghiệp, thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn, kịp thời đánh giá, phân 

tích, làm tốt công tác dự báo tình hình để tham mưu cho Tổng cục Hải quan, 

UBND tỉnh các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, góp 

phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực hải quan 

và thúc đẩy phát triển thương mại biên giới Việt - Trung. 
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10. Phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tình hình thực tế của năm 2022, dự báo 

triển vọng phát triển trong năm 2023 để xây dựng dự toán, chỉ tiêu, kế hoạch năm 

2023 cho phù hợp điều kiện của tỉnh; báo cáo Tổng cục Hải quan theo quy định. 

11. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra 

công vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, chú trọng bố trí, điều động, luân 

chuyển cán bộ, nhất là những khu vực, địa bàn trọng điểm. Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, 

vững mạnh về mọi mặt; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số gắn với mô hình “Hải quan thông minh”, cửa 

khẩu số. Phấn đấu xây dựng ngành Hải quan Lạng Sơn: “trong sạch, vững 

mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, năng lực, hiệu quả”. 

12. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới tăng cường 

công tác phối hợp với Cục Hải quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là 

phối hợp trong tổ chức điều tiết, phân luồng khi xảy ra ùn ứ cục bộ tại các cửa 

khẩu, giải phóng hiệu quả lượng hàng hóa, hạn chế tối đa phát sinh phi phí cho 

doanh nghiệp; phối hợp trong công tác thu ngân sách, quản lý hàng hóa xuất 

nhập khẩu, công tác đối ngoại nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa. 

13. Đối với các kiến nghị: 

a) Về Nền tảng cửa khẩu số: Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương 

chỉ đạo khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực hiện thí điểm Nền tảng 

cửa khẩu số, tổng hợp nhu cầu trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị liên quan 

báo cáo cấp có thẩm quyền để trang bị kịp thời phục vụ công tác. 

b) Về phát triển mở tờ khai tại các chi cục thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn: 

giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư có hoạt động nhập khẩu máy móc, 

thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ dự án đầu tư phối hợp cùng Cục Hải quan tuyên 

truyền việc xem xét, mở tờ khai tại các chi cục thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn, 

góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: CT, TC, TT&TT, KH&ĐT, YT, NgV, GTVT; 

- Cục HQ, Cục Thuế, Kho bạc NN tỉnh; 

- CA tỉnh, BCH BĐBP, Cục QLTT;  

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND các huyện biên giới;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Các phòng CV, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).                       
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2022-06-15T17:37:53+0700
	Dương Văn Chiều


		2022-06-16T10:04:23+0700


		2022-06-16T10:04:23+0700


		2022-06-16T10:04:23+0700




