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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc 

kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác thu phí tại cửa 

khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị   

 
 

Ngày 10/11/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác thu phí tại cửa 

khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo 

các cơ quan: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, các cơ quan kiểm dịch, UBND huyện 

Văn Lãng, UBND huyện Cao Lộc, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các 

đơn vị: Chi cục Hải quan, Đồn Biên phòng, Trạm Biên phòng, Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu, các lực lượng chức năng khác và các doanh nghiêp̣ kinh doanh bến baĩ 

tại cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Sau khi kiểm tra thực tế hai cửa khẩu, nghe Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:   

Năm 2020 có nhiều yếu tố bất lợi tác động xấu đến nền kinh tế của cả 

nước cũng như tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là tác động đến hoạt động thương mại, 

dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Ngành trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND 

tỉnh; sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban ngành, UBND các huyện biên giới, đặc 

biệt là các lực lượng chức năng trực tiếp tại cửa khẩu và các doanh nghiệp do đó 

cơ bản đến nay các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh vẫn thực hiện hoàn 

thành; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo thuận 

lợi cho phát triển kinh tế, tại 02 cửa khẩu chưa phát sinh ca nhiễm COVID-19, 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu vẫn được duy trì khá ổn định, 

công tác thu phí được quản lý tốt. Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao và ghi 

nhận sự cố gắng, nỗ lực trên của các sở, ban, ngành liên quan, UBND 02 huyện, 

các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi.  

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tại hai cửa khẩu vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế đó là: việc phân luồng, điều tiết và đề xuất giải quyết lượng hàng 

hoá tồn đọng bên phía Pò Chài - Trung Quốc chưa thật sự chủ động và hiệu quả; 

công tác quản lý Đội lái xe chuyên trách tại 2 cửa khẩu còn hạn chế; công tác 

quản lý thu phí tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị còn một số bất cập, chưa chặt 

chẽ, chưa đảm bảo đúng quy trình; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng 

để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thông quan xuất nhập khẩu 
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hàng hoá tại 2 cửa khẩu đôi khi chưa được kịp thời; công tác trao đổi thông tin 

đối ngoại chưa thật sự chủ động, tính dự báo chưa cao, chưa đáp ứng được yêu 

cầu; thời gian thông quan tại các cửa khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu xuất nhập 

khẩu hàng hoá; điều kiện về cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ cho hoạt động của 

các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh còn hạn chế,...  

Để tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá 

qua địa bàn tỉnh nói chung và qua 2 cửa khẩu nói riêng, thực hiện tốt công tác 

quản lý thu phí trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Cục Hải quan, các sở, ngành, các cơ quan kiểm dịch, UBND các 

huyện biên giới, các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu tiếp tục 

tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, 

thương nhân xuất xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; thực hiện tốt công tác 

chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái 

phép; phối hợp quản lý chặt chẽ công tác thu phí, đảm bảo thực hiện thu đúng 

quy trình theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới. 

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

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi với cơ quan 

chức năng phía Trung Quốc đề nghị: thực hiện thời gian thông quan hàng hóa từ 08 

giờ 00 đến 18 giờ 00 hằng ngày theo nội dung Công hàm số 27 của Văn phòng cửa 

khẩu Quảng Tây; phối hợp giải quyết lượng phương tiện Việt Nam tồn bên Trung 

Quốc; thống nhất phương án phân luồng phương tiện khi lượng hàng hoá tồn tăng 

cao; kéo dài thời hạn giá trị phiếu xét nghiệm COVID âm tính lên 14 ngày; sớm 

khôi phục thông quan tại các cửa khẩu phụ còn lại.  

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hình thức quản lý cửa 

khẩu theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ; trước mắt nghiên cứu, thành lập hoặc kiện toàn Tổ công tác liên ngành để 

điều hành hoạt động chung tại các cửa khẩu, nhất là thống nhất thời gian và quy 

trình làm việc tại các cửa khẩu. 

- Xây dựng kế hoạch trao đổi thông tin đối ngoại thường xuyên, định kỳ 

và theo yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao khả năng dự báo, kiên trì thực hiện và phân 

tích tình hình để nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại; chủ động 

nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, giải 

quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với các đề nghị của 

phía Trung Quốc qua các cuộc hội đàm, thư công tác. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đánh giá lại phần mềm quản 

lý thu phí, kiểm tra, giám sát việc đối chiếu số liệu thu phí; kịp thời báo cáo, đề 

xuất sửa đổi quy trình thu phí theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất 

cho tổ chức, cá nhân nộp phí. 

 



3 

 

  

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng tại các cửa khẩu tiếp 

tục phối hợp quản lý tốt hoạt động xuất nhập cảnh người và phương tiện, đảm 

bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu; tổ chức chốt chặn chặt chẽ tại các 

đường mòn, lối mở, cấm tuyệt đối hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên 

giới; phối hợp thực hiện tốt công tác thu phí; chủ động phối hợp xây dựng các 

phương án điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người 

và phương tiện qua các cửa khẩu đảm bảo phù hợp, đối đẳng với Trung Quốc.  

4. Cục Hải quan tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa 

xuất nhập khẩu, thực hiện tốt công tác chống gian lận thương mại, chống hành 

vi giả nguồn gốc, xuất xứ để trốn nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, hưởng các ưu 

đãi trái quy định; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, thương nhân tham gia hoạt động 

xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; trên cơ sở văn bản đề nghị tạm sử dụng bến bãi 

của Công ty TNHH Xuân Cương, chủ động nghiên cứu, báo cáo Tổng cục Hải 

quan xem xét, giải quyết đề nghị của doanh nghiệp. 

5. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu phí đảm 

bảo theo quy trình và quản lý tốt các khoản thuế, phí, lệ phí tại các cửa khẩu theo 

quy định; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện thu phí không dùng tiền mặt.  

6. Sở Y tế chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế tiếp tục thực hiện nghiêm công 

tác phòng chống dịch tại khu vực các cửa khẩu theo quy định; đảm bảo vật tư, trang 

thiết bị, hoá chất cần thiết phục vụ nhu cầu xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe, 

chủ hàng vận chuyển hàng hoá qua biên giới. 

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

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

hoá lên các cửa khẩu; nắm bắt nhu cầu xuất khẩu nông sản cuối năm để phối hợp 

với các cơ quan chức năng tại cửa khẩu chủ động xây dựng phương án phân luồng, 

điều tiết hợp lý phương tiện tại các cửa khẩu.  

8. Sở Ngoại vụ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phối hợp, hỗ 

trợ thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa và hoạt động đối ngoại của các cơ quan, lực lượng chức 

năng tại các cửa khẩu. 

9. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện tốt 

công tác phối hợp điều tiết phương tiện trên các tuyến quốc lộ, đường ra cửa khẩu, 

đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường, các điểm xảy ra ùn tắc phương tiện. 

10. UBND huyện Cao Lộc và UBND huyện Văn Lãng phối hợp chỉ đạo 

các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu thực hiện tốt công tác tạo thuận lợi, 

thông thoáng cho xuất nhập khẩu hàng hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường tại các 

cửa khẩu, nhất là cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; thường xuyên trao đổi, nắm tình 

hình phía Trung Quốc liên quan đến thực hiện các thoả thuận đã đạt được tại các 

cuộc hội đàm, nhất là việc phía Trung Quốc hoàn thiện các thủ tục nội bộ liên 

quan đến tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hoá Tân Thanh - Pò Chài. 
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11. Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại 2 cửa khẩu tiếp tục phối hợp 

với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tạo 

thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hoá; thực hiện tốt sự chỉ đạo, điều hành của các 

lực lượng chức năng tại cửa khẩu, kịp thời tổng hợp, kiến nghị với các cơ quan có 

thẩm quyền các vướng mắc phát sinh để chủ động giải quyết. 

12. Về giải quyết các kiến nghị 

a) Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp 

với UBND huyện Văn Lãng khảo sát, thi công công trình nhà vệ sinh công cộng, 

cấp điện, nước tại khu vực mốc 1088/2-1089 cửa khẩu Tân Thanh phục vụ sinh 

hoạt của các lực lượng chức năng và doanh nghiệp; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

trong tháng 11/2020. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí sử dụng 

điện, nước năm 2020 của các lực lượng chức năng tại trụ sở Công ty Cổ phần 

Vận tải thương mại Bảo Nguyên để xem xét, hỗ trợ; đồng thời lập dự toán kinh 

phí thuê phòng làm việc tại trụ sở Công ty từ năm 2021; gửi sở Tài chính thẩm 

định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2020.  

c) Công ty TNHH Xuân Cương có văn bản đề nghị cụ thể với Cục Hải 

quan, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc 

tạm sử dụng bến bãi, thời gian thu phí, đơn giá tính mức thu phí, mở rộng bến 

bãi để được xem xét theo quy định. 

d) Đối với các chốt dã chiến phòng chống dịch lập tại các cửa khẩu: yêu 

cầu tiếp tục duy trì 2 chốt dã chiến tại bến bãi của Công ty TNHH Xuân Cương 

và Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên để đảm bảo công tác phòng 

chống dịch theo quy định./. 

 

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

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị dự kiểm tra, làm việc;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
Dương Văn Chiều 
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