
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KTTH Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cườngquản lý, thúc đẩy 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn 

tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  
 

 

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

- Sở Y tế, Cục Hải quan;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 
 

 

Xem xét Báo cáo số 63/BC-BQLKKTCK ngày 06/3/2020 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả khảo sát và trao đổi hội đàm 

với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 05/3/2020, đồng chí Nguyễn 

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

1. Đồng ý cho phép Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn ký kết 

Biên bản làm việc ngày 05/3/2020 với Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường và 

gửi Thư công tác cho Bí thư thị Bằng Tường để trao đổi các vấn đề liên quan 

đến quản lý lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu với nội dung như dự thảo Biên bản và Thư kèm theo Báo cáo trên. 

2. Đồng ý chủ trương cho phép thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại 

qua cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài từ ngày 06/3/2020, cặp cửa khẩu Bình Nghi 

- Bình Nhi Quan từ ngày 09/3/2020 trên cơ sở đảm bảo các điều kiện phòng chống 

dịch bệnh Covid-19.  

3. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn: 

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu cùng với Công ty cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên tiếp tục trao đổi với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Hữu Nghị Quan và Công ty hữu hạn nguồn nhân lực Trưng Đồ Quảng Tây chi 

nhánh Bằng Tường để thống nhất phương án triển khai thực hiện việc quản lý lao 

động của Việt Nam sang bên Trung Quốc bốc xếp hàng hóa. 

- Tiếp tục trao đổi, thống nhất với thị Bằng Tường sớm thực hiện thông 

quan xuất nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản qua cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng 

Vài và sớm thống nhất phương án đưa vào vận hành tạm thời tuyến đường bộ 

qua khực mốc 1035 trong thời gian phòng chống dịch bệnh. 

4. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ 

chức quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu; phối 

hợp với lực lượng kiểm dịch y tế thực hiện tốt công tác kiểm dịch theo quy định. 
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5. Giao Sở Y tế: 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thực hiện nghiêm túc Quy 

trình về y tế đối với phương tiện vận tải và người điều khiển phương tiện thực 

hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu; kiểm tra điều kiện 

khu vực cách ly tại các bến bãi theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm 

tra đảm bảo điều kiện phòng dịch phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại các cặp cửa khẩu phụ Na Hình - Kéo Ái và Pò Nhùng - Dầu Ái. 

6. Giao Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý, 

giám sát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hoá và tuyên truyền đến 

các chủ hàng doanh nghiệp biết chủ trương thực hiện thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua các cửa khẩu (riêng cửa khẩu Cốc Nam phía Trung Quốc chưa 

thống nhất thông quan mặt hàng thủy hải sản); 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, CT, GTVT, YT, NgV; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- UBND các huyện biên giới;  

- CPVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KTCN, TH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LKT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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