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Kính gửi: Bộ Công Thương. 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 624/TCTKV ngày 

18/12/2020 của Tổng Công ty Khánh Việt về việc đăng ký thực hiện hoạt động 

mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Sau khi nghiên cứu, 

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương như sau:   

1. Nội dung đề nghị của Doanh nghiệp  

Tổng Công ty Khánh Việt (địa chỉ: 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là doanh nghiệp nhà nước chuyên sản 

xuất và kinh doanh thuốc lá điếu các loại tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Để 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, doanh nghiệp phải nhập nguyên liệu từ nhiều nước, 

hằng năm doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 7.000 - 10.000 tấn nguyên liệu 

thuốc lá phục vụ sản xuất, trong đó nguyên liệu nhập từ Trung Quốc chiếm tỷ 

lệ khoảng 70% trong cơ cấu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Sản phẩm 

thuốc lá của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng 340 

triệu bao/năm, xuất khẩu khoảng 270 triệu bao/năm. Do tình hình dịch bệnh 

COVID-19, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất trong năm 

2020 của doanh nghiệp đã không thực hiện được. Hiện nay, nguyên liệu dự trữ 

phục vụ sản xuất của doanh nghiệp chỉ đáp ứng được đến khoảng tháng 

5/2021; ngoài nhà máy sản xuất thuốc lá điếu, doanh nghiệp còn có nhà máy 

tách cọng từ nguyên liệu lá thuốc lá, hiện nay nhà máy tách cọng cũng đang 

ngừng hoạt động do thiếu nguyên liệu. Do đó, doanh nghiệp đang thiếu hụt 

nguyên liệu phục vụ sản xuất để đáp ứng các hợp đồng trong nước và xuất 

khẩu; nếu không nhập khẩu được nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ phải dừng sản 

xuất thiệt hại lớn về kinh tế, công ăn việc làm của người lao động.  

Doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp Giấy phép sản xuất sản 

phẩm thuốc lá số 941/GP-BCT ngày 27/12/2018, thời hạn đến hết ngày 

27/12/2023, cho phép doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu các loại sản phẩm 

thuốc lá điếu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu hàng hóa; sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu sản phẩm 

thuốc lá tiêu thụ trong nước là 900 triệu bao/năm. Nhằm đảm bảo nguồn 

nguyên liệu đáp ứng sản xuất, kinh doanh, Tổng Công ty Khánh Việt đã đàm 

phán, ký kết hợp đồng với đối tác phía Trung Quốc và dự kiến nhập khẩu 

2.000 tấn thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng có xuất xứ Trung Quốc qua cửa 

khẩu Bình Nghi, tỉnh Lạng Sơn; thời gian dự kiến nhập khẩu kể từ ngày được 

cấp phép đến hết ngày 31/12/2021. 
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2. Thực trạng hoạt động cửa khẩu phụ Bình Nghi 

Cửa khẩu phụ Bình Nghi thuộc địa bàn xã Đào Viên, huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn, nằm ngoài Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn công bố, xác định tên gọi, xác lập phạm vi cửa khẩu và 

được bố trí đầy đủ lực lượng chức năng để thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đảm bảo an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu. 

Hiện nay cơ sở hạ tầng, kỹ thuật khu vực cửa khẩu phụ Bình Nghi cơ bản đã hoàn 

thiện và đang trong quá trình khai thác sử dụng, phục vụ hoạt động quản lý và 

kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị 

định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ (gồm: Tuyến đường trục 

chính, đường bộ, công trình nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ, 04 dự án 

kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa1...). Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn và Chính 

quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã nhiều lần trao đổi 

hội đàm, thống nhất chủ trương cùng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên 

quan ở Trung ương hai nước sớm thúc đẩy nâng cấp cặp cửa khẩu Bình Nghi - 

Bình Nhi Quan thành cửa khẩu song phương.2  

Như vậy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có thể diễn ra bình thường 

tại cửa khẩu phụ Bình Nghi với đầy đủ điều kiện, yêu cầu về cơ sở hạ tầng, kỹ 

thuật, dưới sự quản lý, giám sát của lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo 

đúng quy định. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên 

cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nhi Quan phải tạm thời đóng cửa, tỉnh 

Lạng Sơn đã và đang tiếp tục tích cực hội đàm, trao đổi với phía Trung Quốc 

thúc đẩy sớm mở lại cặp cửa khẩu phụ này để phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu 

hàng hóa của cả hai bên. Phía bạn cũng đã tiếp nhận và đồng ý xem xét đề nghị 

khôi phục hoạt động của cặp cửa khẩu phụ Bình Nghi - Bình Nhi Quan trong 

thời gian tới (dự kiến trong quý I/2021). 

3. Các quy định hiện hành về việc nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá 

qua cửa khẩu phụ 

- Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27/02/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hàng hóa nhập khẩu dưới hình thức 

mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân thực 

hiện cụ thể như sau: 

"a) Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu, 

hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng quy định về hoạt động mua bán hàng hóa 

quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với 

nước ngoài. 

                                           
1 Dự án địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK ở biên giới khu vực cửa khẩu Bình Nghi của Công ty TNHH 

thương mại Thuận Phát Lạng Sơn; Dự án Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu 

Bình Nghi của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thanh Phát; Dự án Bến bãi, kho hàng, dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu cửa khẩu Bình Nghi của Công ty cổ phần thương mại và du lịch quốc tế Thiên Trường và dự án Bến xe ô tô hàng hóa 

XNK của Công ty TNHH Vân Sơn.  
2 Nội dung này đã được ghi nhận tại các Biên bản ghi nhớ Hội nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 Ủy ban công tác liên hợp 

giữa các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung 

Quốc). Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung triển khai các thủ tục liên quan để sớm đưa cặp cửa khẩu Bình 

Nghi - Bình Nhi Quan hoạt động theo hình thức cửa khẩu song phương. 
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b) Đối với cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa 

khẩu chỉ cho phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước theo 

Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Đối với hàng hóa phục vụ sản xuất trong nước không thuộc Danh mục 

hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, chỉ được 

phép nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa 

khẩu trong thời gian cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo sau khi xin ý 

kiến Bộ Công Thương." 

Mặt hàng thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng không nằm trong Danh 

mục hàng hóa tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BCT, 

theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BCT thì 

Doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Bình Nghi trong thời gian 

cụ thể do UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo sau khi xin ý kiến Bộ Công Thương.   

4. Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở các quy định hiện hành, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo 

cáo, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, đồng ý cho phép Tổng Công ty 

Khánh Việt nhập khẩu 2.000 tấn thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng qua cửa 

khẩu phụ Bình Nghi của tỉnh Lạng Sơn, thời gian thực hiện từ ngày văn bản 

đồng ý có hiệu lực đến ngày 31/12/2021. 

UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, giám 

sát hoạt động nhập khẩu thuốc lá lá vàng sấy chưa tách cọng của doanh nghiệp 

qua cửa khẩu phụ Bình Nghi đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. 

(Gửi kèm hồ sơ của Doanh nghiệp và các tài liệu liên quan) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;   

- Cục XNK - Bộ Công Thương;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, NgV, KH&ĐT;  

- Ban QL Khu KTCK ĐĐ-LS;  

- Cục HQ, BCH BĐBP,CA tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,   

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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