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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 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị   

 
 

Ngày 17/01/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

chủ trì kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải 

quan, Công an tỉnh, Bưu điện 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 tại cửa khẩu và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

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

khẩu 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:    

Thời gian gần đây, có hiện tượng ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất 

nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị do dịp cuối năm nhu cầu giao thương 

hàng hóa xuất nhập khẩu tăng đột biến trong khi quy mô, diện tích bến bãi còn 

hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu, Đội lái xe chuyên trách phía Trung Quốc 

hoạt động chưa phù hợp và một số nguyên nhân khách quan khác. Trước tình 

hình đó, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, 

ngành liên quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu, Công ty cổ phần Hữu 

Nghị Xuân Cương đã chủ động phối hợp, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp điều 

hành, điều tiết phương tiện, trao đổi thông tin đối ngoại, điều chỉnh về cơ sở vật 

chất và nhân lực,... qua đó phần nào giải quyết kịp thời, hiệu quả tình trạng ùn ứ 

trên. UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực thực hiện các giải pháp tạo 

điều kiện thuận lợi trong thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ngành liên quan và các 

đơn vị chức năng tại cửa khẩu và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 

Dự báo thời gian tới tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục có diễn biến 

phức tạp, đồng thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu sẽ tiếp tục 

tăng, nhất là thời điểm năm mới và vào vụ thu hoạch nông sản; để hạn chế phát 

sinh tình trạng ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu 

xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp, chủ hàng yêu cầu các cơ quan liên 

quan thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thống nhất với những giải pháp do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đưa ra tại Báo cáo, cụ thể như:  

- Bổ sung thêm trang thiết bị, máy móc, nhân lực và làn đường tại cổng kiểm 

soát bến bãi; nghiên cứu hình thành toàn bộ các làn đường ra vào bến bãi thành làn 
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xuất khẩu hoặc làn nhập khẩu; kéo dài thời gian làm việc đến 21 giờ đêm để các xe 

hàng của Việt Nam sau khi nhận hàng sẽ được về nội địa giao hàng.  

- Chi cục Hải quan Hữu Nghị thực hiện việc giảm tỷ lệ soi chiếu container 

nhập khẩu phù hợp hơn nhưng vẫn đảm bảo quy định về nghiệp vụ hải quan để 

đẩy nhanh tốc độ giải phóng hàng hóa; chủ động gửi các nội dung liên quan đến 

việc khai báo những thông tin trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường 

bộ theo theo Điều 66 Luật Hải quan đến Hải quan phía Trung Quốc để phối hợp 

tuyên truyền đến doanh nghiệp, chủ hàng.  

- Các lực lượng chức năng, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, 

Trung tâm Quản lý cửa khẩu tiếp tục phối hợp thực hiện thời gian làm việc từ 07 

giờ đến 09 giờ hằng ngày (giờ Hà Nội) để tập trung phân luồng cho phương tiện 

xe không hàng của hai Bên trở về nước. 

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

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương trao đổi hội đàm với Chính phủ 

nhân dân thị Bằng Tường, lực lượng chức năng và doang nghiệp phía Trung Quốc 

để thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa như: kéo dài 

thời gian thông quan trong ngày, nâng cao năng lực vận hành Đội lái xe chuyên 

trách; thống nhất công tác phân luồng, điều tiết phương tiện; nghiên cứu phương án 

thành lập Đội xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa qua biên giới. 

- Tiếp tục làm đầu mối trong nắm bắt thông tin, tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa tại các cửa khẩu, chủ động phối hợp giải quyết những vướng mắc theo 

thẩm quyền và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

Trước mắt tiếp tục chủ động, phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực cửa 

khẩu nghiên cứu giải pháp, trao đổi thông tin và hội đàm để có phương án xử lý 

lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đang tồn đọng dài ngày tại khu vực cửa khẩu 

Tân Thanh - Việt Nam và Pò Chài - Trung Quốc trong thời gian sớm nhất.    

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

chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu bố trí nhân sự, trang thiết bị phù 

hợp để vừa đảm bảo công tác thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, vừa đảm bảo 

công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông tiếp tục chủ động phối 

hợp trong công tác phân luồng, điều tiết phương tiện từ xa nhằm giảm áp lực 

cho khu vực cửa khẩu. 

5. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp kinh 

doanh bến bãi thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch 

Covid-19 trong khu vực các cửa khẩu đã hoạt động thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu; duy trì hoạt động hiệu quả các chốt dã chiến để kiểm tra thân nhiệt 

toàn bộ các đối tượng ra vào cửa khẩu.  
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- Chủ động phối hợp liên hệ với đơn vị chức năng thuộc Bộ Y tế đề nghị 

sớm tổng hợp tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực 

hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma theo đề 

nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 1528/UBND-KT ngày 26/11/2020.  

6. Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đầu mối trong việc phối hợp với 

các đơn vị kinh doanh bảo hiểm để triển khai hiệu quả dịch vụ bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự tại cửa khẩu; tiếp tục bố trí đầy đủ cán bộ cung cấp 

dịch vụ để kịp thời giám định, bồi thường khi xảy ra tình huống xử lý bồi 

thường; thực hiện giờ làm việc đến khi cửa khẩu nghỉ; tăng cường phối hợp với 

đối tác Trung Quốc để nghiên cứu, cung cấp thêm dịch vụ nhằm đảm bảo an 

toàn, xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh khi phương tiện Việt Nam xảy 

ra sự cố bên phía Trung Quốc. 

7. Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương 

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, bố trí hợp lý các khu vực bến bãi để nâng 

cao hiệu suất khai thác hạ tầng bến bãi; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về 

phòng chống dịch trong khu vực bến bãi; tiếp tục tăng cường công tác quản lý 

Đội lái xe chuyên trách. 

- Yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tạo điều kiện cho Công ty 

cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương làm việc với đối tác Trung Quốc tại khu vực mốc 

1119-1120 để trao đổi các nội dung liên quan đến thành lập mô hình Đội xe 

chuyên trách vận chuyển hàng hóa qua biên giới, đảm bảo tuân thủ đầy đủ công 

tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

8. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, 

ngành liên quan và các đơn vị chức năng tại cửa khẩu quán triệt thực hiện tốt chủ 

đề của năm đó là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành 

động, sáng tạo bứt phá”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, có biểu 

hiện tiêu cực, sách nhiễu, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân, môi trường 

kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

đến các doanh nghiệp, chủ hàng các cơ chế, chính sách, pháp luật mới về xuất 

nhập khẩu hàng hóa; chủ động nâng cao hiệu quả trong phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ đồng thời trao đổi, hội đàm cấp tương ứng với phía Trung Quốc để kịp thời 

thống nhất thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu giữa hai Bên. 

9. Đối với các kiến nghị, đề xuất 

a) Đồng ý cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn thực hiện rà soát, bố trí khu vực khai báo, thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu 

của các doanh nghiệp, chủ hàng và các đại lý Hải quan tại tầng 3 Tòa nhà cửa 

khẩu quốc tế Hữu Nghị; Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Hải quan Hữu Nghị chuẩn 

bị các điều kiện cần thiết để sớm bố trí khu vực khai báo trên cơ sở đảm bảo mỹ 

quan, công tác phòng chống dịch, công tác phòng cháy chữa cháy và các quy định 

có liên quan khác. 
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b) Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, bố 

trí vị vị máy soi tại địa điểm phù hợp vừa đảm bảo quy định của hải quan, vừa 

đảm bảo không ảnh hưởng đến tốc độ thông quan hàng hóa theo đề nghị của 

Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương. 
 

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;  

- Các Sở: CT, NgV, TC, KH&ĐT; 

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- 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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