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           Kính gửi:  Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc. 

 UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Công điện số 576/2020/TLSQ.NN ngày 
23/7/2020 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc về việc 
cung cấp thông tin về hiện tượng xe hàng Trung Quốc bị ách tắc tại cửa khẩu, 

sau khi xem xét, UBND tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin như sau: 

1. Trên cơ sở kiến nghị của một số chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đối với 

các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, từ giữa tháng 7/2020, Cục Điều 
tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan mở đợt cao điểm chống lợi dụng 

loại hình quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
và đã chủ trì tiến hành kiểm tra một số lô hàng quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị theo kế hoạch đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt. Trong số các lô 
hàng đã kiểm tra (24 lô), có 13 lô hàng có hàng hóa nghi ngờ hàng giả, hàng 

xâm phạm sở hữu trí tuệ và 04 lô hàng có hành vi vi phạm khai sai tên hàng, số 
lượng hàng hóa quá cảnh. Trên thực tế hàng hóa quá cảnh phát sinh hàng ngày 

qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có nhiều chủng loại, số lượng lớn, việc thực 
hiện kiểm tra thực tế hàng hóa thủ công phải bố trí nhiều cán bộ, công chức, mất 
rất nhiều thời gian. Trong khi đó một số doanh nghiệp không phối hợp xuất trình 

hàng hóa để kiểm tra dẫn đến ùn ứ một số xe hàng tại cửa khẩu và chậm trễ 
trong quá trình thông quan hàng hóa. 

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị thực hiện làm thủ tục thông quan hàng hóa quá cảnh theo đúng quy 

định của pháp luật, phối hợp với các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời đã báo cáo Tổng cục 

Hải quan có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng quá 
cảnh của doanh nghiệp.   

Cho đến nay tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn còn tồn 27 container 
hàng hóa quá cảnh thuộc danh sách chưa được kiểm tra theo kế hoạch, Cục Điều 

tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan vẫn đang tiến hành kiểm tra theo kế 
hoạch đối với các lô hàng trên. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Chi cục 

Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu 
tiến hành các bước xử lý đối với các lô hàng vi phạm, đồng thời tạo điều kiện 
thông quan nhanh đối với các lô hàng khác theo đúng quy định của pháp luật. 

Nếu các đơn vị tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa nghiêm túc thực hiện các yêu 
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cầu về khai báo, kiểm tra, giám sát thì sẽ giúp khắc phục hiện tượng ùn ứ cục bộ 
như đã nêu trên. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phía Lạng Sơn đang cải 

tạo đoạn đường gần mốc 1119-1120, bố trí thiết bị phun khử khuẩn,… bảo đảm 
02 luồng nhập, 02 luồng xuất tạo thuận lợi cho các phương tiện qua lại, phấn đấu 
hoàn thành cuối tháng 8 năm 2020.  

Tại cửa khẩu Chi Ma không phát sinh và không được làm thủ tục hải quan 
đối với hàng quá cảnh theo quy định, cũng không có hiện tượng ách tắc hàng 

hóa xuất khẩu từ phía Trung Quốc. 

2. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu, 

thương mại biên giới qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp rất nhiều 
khó khăn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện thông quan hàng hóa 

đối với 05/12 cửa khẩu (cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt 
quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc 

Nam), các cặp cửa khẩu phụ khác chưa khôi phục thông quan hàng hóa. Nhằm 
tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tổng Lãnh sự quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ 
tỉnh trao đổi với phía Quảng Tây đối với những kiến nghị sau:  

- Đề nghị các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phía Trung Quốc tăng 
cường phối hợp, chủ động, thường xuyên trao đổi với lực lượng chức năng cửa 
khẩu phía Việt Nam về tình hình kiểm tra, kiểm soát hàng hóa để kịp thời phối 

hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh; bố trí đầy đủ lực lượng, điều kiện cơ 
sở vật chất để tiết kiệm thời gian kiểm tra, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên 

tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh thuận lợi, hiệu quả. 

- Khôi phục hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phụ Nà Nưa - Nà Hoa, 

Bình Nghi - Bình Nhi Quan, Na Hình - Kéo Ái, Pò Nhùng - Dầu Ái; khôi phục 
thời gian làm bình thường tại cửa khẩu và thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, 

xuất nhập cảnh theo đúng thông lệ quốc tế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng trao đổi./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ngành: NgV, CT, Cục HQ, 
  BQL Khu KTCK ĐĐ-LS; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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