
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 

V/v đảm bảo thông quan hàng 

hoá xuất nhập khẩu khi phương 

tiện Trung Quốc sang cửa khẩu 

Tân Thanh giao hàng 

 

 

                           
Kính gửi:  

 

 

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

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Cục Hải quan; 

- Các Sở: Tài chính, Công Thương, Y tế;  

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên. 
      

Xem xét Báo cáo số 339/BC-BQLKKTCK ngày 28/12/2020 của Ban 

Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo công tác chuẩn bị 

điều kiện để phương tiện Trung Quốc sang cửa khẩu Tân Thanh giao hàng và 

kết quả trao đổi, hội đàm với Thị trưởng thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung 

Quốc ngày 28/12/2020, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:   

 1. Đồng ý cho phép phương tiện chở hàng xuất khẩu của Trung Quốc 

sang Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần 

vận tải thương mại Bảo Nguyên để giao hàng theo phương án tổ chức, thời gian, 

lộ trình thực hiện như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng - Lạng Sơn (vận hành thử từ ngày 29/12/2020). 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác liên 

ngành do lãnh đạo Ban làm Tổ trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu khi phương tiện Trung Quốc sang cửa khẩu Tân 

Thanh giao hàng. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và Công ty cổ phần 

vận tải thương mại Bảo Nguyên khẩn trương chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 

công tác phân luồng phương tiện, công tác phòng chống dịch COVID-19 theo 

quy định. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, các cơ quan kiểm dịch                                         

và các đơn vị liên quan cử lực lượng chức năng tại cửa khẩu tham gia Tổ công 

tác liên ngành; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự, phương tiện kỹ 

thuật,... đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện Trung Quốc 

sang giao hàng như đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 
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4. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên xây dựng giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng thủ công và bằng phương 

tiện cơ giới tại bến bãi của Công ty ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tổ chức 

thẩm định, ban hành thông báo giá theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả 

trong tháng 01/2021.  

5. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, các cơ quan 

liên quan xem xét nội dung đề xuất cho phép thí điểm các mặt hàng quá cảnh, 

hàng chuyển khẩu được xuất nhập khẩu qua tuyến đường chuyên dụng vận tải 

hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài khu vực mốc 1088/2-1089; báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh trong tháng 01/2021. 

6. Yêu cầu Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên: 

- Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của lực lượng chức năng, xây dựng 

phương án phân luồng phương tiện trong khu vực bến bãi, đăc̣ biêṭ là phương án 

đảm bảo công tác phòng chống dịch bêṇh theo quy định; tổ chức lực lượng, 

phương tiện xếp dỡ hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu hàng hóa; đồng thời có các biện pháp hỗ trợ lái xe, chủ hàng Trung 

Quốc khi sang giao hàng. 

- Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền trước ngày 

20/01/2021 thẩm định giá dịch vụ bốc xếp hàng hóa bằng thủ công và bằng 

phương tiện cơ giới tại bến bãi của Công ty theo quy định./.     

            
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NgV, NN&PTNT, GTVT, KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng;  

- Bưu điện tỉnh;  

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà  
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