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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét giải quyết vướng mắc việc Trung Quốc  

gắn thẻ điện tử lên các phương tiện vận tải hàng hóa  

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị   
 
 

 

Ngày 29/4/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chủ trì họp để xem xét, giải quyết vướng mắc về hoạt động xuất nhập 

khẩu do Hải quan Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) chỉ làm thủ tục hải quan đối 

với những xe có gắn biển số xe điện tử (thẻ điện tử) qua cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, 

Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Trạm Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị.  

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

Việc Trung Quốc gắn thẻ điện tử lên các phương tiện vận tải hàng hóa của 

Việt Nam xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trên địa phận đất Trung 

Quốc là thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Nội dung này chưa có trong quy định 

của Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Trung Quốc 

và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung và 

chưa được cấp có thẩm quyền của hai Bên thống nhất thực hiện, do đó các cơ 

quan chức năng của Việt Nam không quản lý.  

Để việc Trung Quốc gắn thẻ điện tử lên các phương tiện vận tải không 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị yêu cầu: 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị, Trung tâm 

quản lý cửa khẩu thông báo các lái xe, chủ hàng việc dán thẻ điện tử của phía 

Trung Quốc; chủ động nắm chắc tình hình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu 

để trao đổi hội đàm với phía Trung Quốc giải quyết các vấn đề vướng mắc phát 

sinh thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị các vấn đề vượt thẩm quyền. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Bộ 

Công an thực hiện việc giám định thẻ điện tử (về mục đích sử dụng, công dụng, 

các yếu tố ảnh hưởng đến bảo mật thông tin, an ninh quốc gia,…); nghiên cứu 

tác động của thẻ điện tử, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. 
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3. Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, có văn bản đề nghị Bộ Giao 

thông vận tải sớm xem xét, hướng dẫn thực hiện việc gắn thẻ điện tử lên phương 

tiện vận chuyển hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

4. Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị trên cơ sở 

nội dung thống nhất chỉ đạo tại cuộc họp, có Văn bản phúc đáp các nội dung đề 

nghị của Hải quan Hữu Nghị Quan - Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc).  

5. Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan và các nội 

dung tỉnh đã triển khai dự thảo Điện khẩn của UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan xem xét, chỉ đạo giải quyết vướng 

mắc về việc phía Trung Quốc đơn phương gắn thẻ điện tử lên phương tiện vận 

chuyển hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trình UBND tỉnh trong ngày 

29/4/2020./. 
  

Nơi nhận:                       
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV; 

- Lưu: VT, KTTH(LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Dương Công Hiệp 
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