
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  4998  /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày  04 tháng 12 năm 2019 

V/v đưa tuyến đường chuyên 
dụng vận tải hàng hóa qua khu 
vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt 
động và nhập khẩu dược liệu 

qua cửa khẩu Chi Ma 

 

                            

 
Kính gửi:  

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- Sở Y tế, Cục Hải quan. 

      

Xem xét Báo cáo số 305/BC-BQLKKTCK ngày 29/11/2019 của Ban Quản 
lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc tham mưu thực hiện Nghị quyết số 
89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Về việc đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu 
vực mốc 1088/2-1089 vào hoạt động 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tiếp tục chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan duy trì liên lạc và kịp thời thông tin trao đổi thống 
nhất với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về việc 
đưa tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1088/2-1089 
thuộc cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) vào hoạt 
động chính thức từ ngày 15/12/2019 và thống nhất phương án phân luồng 
phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông lệ cửa khẩu quốc tế (hàng hoá 
xuất khẩu của Việt Nam bốc xếp tại bãi phía Trung Quốc, hàng hoá xuất khẩu 
của Trung Quốc bốc xếp tại bãi phía Việt Nam). 

2. Về việc nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma 

a) Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn:  

- Gửi thư trao đổi, thông báo tới Văn phòng cửa khẩu Quảng Tây, Chính 
phủ nhân dân thành phố Sùng Tả và Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, 
Quảng Tây, Trung Quốc việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã cho phép thực hiện việc nhập khẩu dược liệu qua cặp cửa khẩu Chi Ma 
(Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc), đề nghị phía Trung Quốc phối hợp tuyên 
truyền đến các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này. 

 - Nghiên cứu, trao đổi, đàm phán với phía Trung Quốc để được xuất khẩu 
sang Trung Quốc một số mặt hàng nông sản, thủy hải sản của Việt Nam sản xuất 
qua cửa khẩu này nhằm khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực cửa 
khẩu góp phần tạo môi trường xuất nhập khẩu thuận lợi qua cặp cửa khẩu song 
phương Chi Ma - Ái Điểm.  
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b) Sở Y tế  tiếp tục kiến nghị với Bộ Y tế để sớm có văn bản triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 của Chính phủ; chủ động 
phối hợp với Cục Quản lý Y Dược học cổ truyền - Bộ Y tế trong việc xem xét, 
cấp phép nhập khẩu mặt hàng dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma cho các doanh 
nghiệp khi có nhu cầu. 

c) Cục Hải quan và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức 
năng tại cửa khẩu thực hiện việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ chủng 
loại, chất lượng dược liệu nhập khẩu đảm bảo theo quy định của pháp luật; tăng 
cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp việc được 
phép nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm. 

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, TC; 
- BCH Bộ đội Biên phòng;  
- Các cơ quan kiểm dịch;  
- UBND huyện: Văn Lãng, Lộc Bình; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, NC, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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