
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:2092/VP-KTTH Lạng Sơn, ngày 11 tháng  6  năm 2018 

V/v phương án phân luồng xe chở 
hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa

khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

 

Kính gửi:  
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 
- Cục Hải quan; 
- Chi cục Kiểm dịch động vật Lạng Sơn; 
- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII; 
- Sở Tài chính, Sở y tế. 
 

Xem xét Báo cáo số 180/BC-BQLKKTCK ngày 31/5/2018 của Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về thực hiện các biện pháp tăng cường 
quản lý khu vực cửa khẩu và thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa qua khu vực cửa 
khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thực hiện việc phân luồng xe chở hàng xuất khẩu, nhập khẩu qua 
cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 
Đồng Đăng – Lạng Sơn tại báo cáo trên, cụ thể: 

- Luồng xe xuất (gồm xe chở hàng xuất khẩu của Việt Nam và xe không 
hàng của Trung Quốc sau khi đã giao hàng tại Việt Nam) qua đường vận tải 
chuyên dụng, khu vực mốc 1119-1120. 

- Luồng xe nhập (gồm xe vận tải hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và xe 
không tải của Việt Nam sau khi đã giao hàng tại Trung Quốc) qua Km0, khu vực 
mốc 1116-1117. Trong trường hợp xảy ra xung đột giao thông gây ùn ứ sẽ chủ 
động phân luồng phương tiện nhập đi qua Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị.  

2. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc phân luồng giao 
thông; lập dự toán mua sắm, lắp đặt dải phân cách cứng để phân luồng phương 
tiện vận tải hàng hóa với luồng hành khách xuất nhập cảnh qua khu vực mốc 
1116-1117, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết những nội dung vượt thẩm 
quyền. 

3. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm 
dịch động vật Lạng Sơn, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Sở y tế chỉ đạo 
các lực lượng trực thuộc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết, đảm bảo thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải qua 
Km0, khu vực Mốc 1116-1117. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: GTVT, KHĐT, TP, CT; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
 các phòng: KTTH, KTN, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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