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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và 

công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng 

  
 

Ngày 13/8/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã chủ trì kiểm tra công tác chống buôn lậu, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá 

và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện Văn 

Lãng. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Thuế, Sở 

Công Thương, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Văn Lãng, Chi cục Hải quan 

Tân Thanh và Cốc Nam, Đồn Biên phòng Tân Thanh, Trạm kiểm soát biên 

phòng Cốc Nam, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Trung tâm kiểm dịch y tế quốc 

tế, Đội Quản lý thị trường số 7, Đội 389 tỉnh.  

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các khu vực đường mòn, lối mở biên giới, 

khu vực các cửa khẩu, nghe báo cáo của Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh kết luận như sau:    

UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Văn 

Lãng, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã có 

nhiều cố gắng, nỗ lực trong phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch 

COVID-19, quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, chống buôn lậu trên địa bàn 

huyện Văn Lãng nói chung và khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam nói 

riêng. Qua đó đã đạt được kết quả tốt trong công tác phòng chống dịch COVID-

19, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, công tác chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, tạo điều kiện thuận lợi thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác chống buôn lậu, quản lý xuất nhập khẩu 

hàng hoá và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới huyện 

Văn Lãng còn một số khó khăn, hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 một số địa bàn, nhất 

là khu vực cửa khảu Tân Thanh hiệu quả chưa cao; năng lực xét nghiệm 

COVID-19 của tỉnh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là đối với các 

lái xe chuyên trách; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng chống buôn 

lậu trên địa bàn huyện tại một số thời điểm chưa được chặt chẽ, đồng bộ; vẫn 

còn phát sinh thẩm lậu hàng hoá nhỏ lẻ; vẫn còn tồn đọng hàng hóa xuất khẩu 

tương đối lớn tại cửa khẩu.  
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Để khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác chống buôn lậu và 

công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi trong xuất nhập 

khẩu hàng hoá thời gian tới tại địa bàn huyện Văn Lãng, yêu cầu các sở, ban, 

ngành liên quan, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chức năng trên địa bàn 

huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả, nhất là Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 

31/12/2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về triển khai công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020. Chú trọng đổi mới công tác tuyên 

truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân về chống buôn 

lậu, hạn chế tối đa tình trạng nhân dân tiếp tay và tham gia buôn lậu, vận động 

nhân dân tố giác các hành vi buôn lậu. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên 

phòng, Chi cục Hải quan tổ chức chốt chặn, tuần tra ngăn chặn hàng hóa thẩm 

lậu qua các đường mòn khu vực biên giới gắn với tăng cường quản lý hoạt 

động xuất nhập cảnh, phòng chống dịch COVID-19; tập trung triệt phá các 

điểm tập kết hàng hóa nhập lậu khu vực biên giới có nguy cơ bùng phát thành 

điểm nóng, phức tạp về buôn lậu. 

3. UBND huyện Văn Lãng phối hợp chỉ đạo các lực lượng chức năng,  

cấp uỷ, chính quyền các xã thực hiện tốt công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị tập trung lực 

lượng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, không 

để hình thành đường dây, tụ điểm, điểm nóng về buôn lậu diễn ra tại địa bàn; 

tiếp tục quản lý tốt việc sử dụng đất đai tại khu vực biên giới.  

4. Cục Quản lý thị trường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, 

Công an tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, đôn đốc các lực lượng chức 

năng thực hiện các kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, 

lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh các giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.   

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

1. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Văn Lãng, các lực lượng 

chức năng tại các cửa khẩu cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 với tinh thần vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa tạo 

điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu. 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 
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hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan tiếp tục kiên trì trao đổi, hội đàm với 

phía Trung Quốc đề nghị phía bạn đưa xe sang bến bãi của Công ty cổ phần vận 

tải thương mại Bảo Nguyên giao nhận hàng hoá, đè nghị phía bạn cho phép tất cả 

các lái xe của Việt Nam có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 được điều 

khiển phương tiện vận tải sang Trung Quốc giao nhận hàng hoá, tiến tới giải thể 

Đội lái xe chuyên trách để giảm áp lực trong quản lý, điều hành. Trước mắt tiếp 

tục duy trì và quản lý tốt Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu. Sớm có Thư phúc 

đáp đối với đề nghị của phía Trung Quốc về công tác phòng chống dịch và quản 

lý xuất nhập khẩu hàng hoá.   

3. Sở Y tế chỉ đạo bộ phận chức năng ưu tiên tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm 

PCR COVID-19 đối với các lái xe, chủ hàng để đáp ứng được yêu cầu thông quan 

hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu.  

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan và các cơ quan liên quan 

tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch COVID-19; điều tiết hợp lý phương tiện, đảm bảo an ninh 

trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục 

hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo thuận lợi cho 

hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá. 

5. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức 

thu và quản lý tốt các khoản thuế, phí, lệ phí tại các cửa khẩu; phối hợp với Cục 

Hải quan quản lý tốt hóa đơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh 

hàng hoá nhập khẩu hợp pháp tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh theo quy định 

của pháp luật.  

6. Sở Công Thương tiếp tục cập nhật sát tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa 

khẩu để thông báo, khuyến cáo kịp thời tới các tỉnh, thành phố điều tiết hợp lý 

lượng hàng hoá lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.  

7. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục thông 

tin đầy đủ cho phía Quảng Tây - Trung Quốc về tình hình dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh và các biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cặp cửa khẩu của 2 bên. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tham 

mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội đàm trực tuyến cấp tỉnh - khu giữa lãnh đạo 

UBND tỉnh Lạng Sơn với lãnh đạo chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây - Trung Quốc được giao tại Thông báo số 387/TB-UBND ngày 

24/7/2020 của UBND tỉnh. 

10. Doanh nghiệp kinh doanh bến bãi khu vực cửa khẩu Tân Thanh tiếp 

tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, kịp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi 

cho lái xe, chủ hàng từ các tỉnh nội địa sinh hoạt tại khu vực bến bãi do doanh 

nghiệp quản lý. 

III. VỀ GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ  

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: 
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a) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tình hình 

phương tiện ra vào bến bãi để cho tạm dừng hoạt động Chốt dã chiến tại khu vực 

Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát, tập trung nhân lực, 

trang thiết bị để thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo công tác phòng 

chống dịch tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam. 

b) Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán công trình Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) đã 

được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết 

định 1224/QĐ-UBND ngày 29/6/2020, trình Sở Giao thông vận tải thẩm định, 

thực hiện các thủ tục phê duyệt để triển khai thi công hạng mục gia cố mái ta luy 

đoạn đấu nối qua biên giới từ Km4+648,27-Km4+719,55.  

c) Chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên rà 

soát, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đầu tư trụ sở 

làm việc của các lực lượng chức năng tại Bãi xe hàng hóa của Công ty; báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh trong tháng 8/2020. 

2. UBND huyện Văn Lãng tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ công tác 

phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, gửi Sở Tài chính tổng hợp, 

trình UBND tỉnh xem xét cụ thể. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thống kê, tổng hợp số lượng và kinh phí 

trang bị đèn chiếu sáng chuyên dụng phục vụ chống xuất nhập cảnh trái phép; báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét trong tháng 8/2020./. 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị có thành phần dự kiểm tra;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV; TTTH-CB;  

- Lưu: VT, KT(LC). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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