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thuế tổng hợp Bằng 

Tường,Trung Quốc ngày 

21/01/2021 

 

 

                           
Kính gửi:  

 

 

- Cục Hải quan; 

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

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Sở Y tế. 
      

Xem xét Báo cáo số 15/BC-BQLKKTCK ngày 22/01/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả trao đổi hội đàm 

với Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Trung Quốc ngày 

21/01/2021 và nội dung thông báo thời gian thông quan, thời gian nghỉ Tết của 

huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. Giao Cục Hải quan:  

- Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu khẩn trương xem xét thực hiện việc cung cấp chính 

thức cho chính quyền, cơ quan quản lý phía Trung Quốc các tài liệu liên quan 

đến quy trình, thủ tục thực hiện việc khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến 

cửa khẩu, phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho doanh nghiệp, chủ hàng 

phía Trung Quốc; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo hoạt động thông quan 

xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp cuối năm. Trường hợp tiếp tục xảy ra ùn ứ, 

chủ động báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sang cửa 

khẩu Tân Thanh để nhận hàng hóa nhập khẩu nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị; tăng cường công tác tập huấn cho các doanh nghiệp, chủ 

hàng trong việc thực hiện khai báo thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu 

theo quy định của Luật Hải Quan. 

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

Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Y tế, các cơ quan có liên quan chỉ đạo lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu tăng cường công tác phối hợp xây dựng phương án đảm 

bảo công tác quản lý, điều tiết phân luồng xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh, trong đó có các cửa khẩu trọng điểm như : Hữu Nghị, Tân Thanh,... 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo thuận lợi cho hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hoá, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.  
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT,  GTVT, KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- Các cơ quan kiểm dịch;  

- UBND huyện: Văn Lãng, Cao Lộc;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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