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     Kính gửi:   

- Các Sở: Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải; 

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

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 569/BCT-XNK ngày 30/01/2021 của Bộ Công 

Thương về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu biên 

giới và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, 

nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa tại các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, ban ngành liên quan, các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu 

tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 

808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020, Công điện số 224/CĐ-TTg ngày 

12/12/2020, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020; hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2553/QĐ-BYT ngày 

18/6/2020, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành khác có liên quan và của UBND 

tỉnh; chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để 

nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, trong đó đặc biệt lưu ý 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi lượng người và phương tiện vận 

chuyển hàng hoá tạp trung quá đông tại các khu vực cửa khẩu, đảm bảo vừa phát 

triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. 

2. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan tiếp tục trao đổi, hội đàm với Thị Bằng Tường, Quảng 

Tây, Trung Quốc về các quy định trong xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 giữa hai Bên; tiếp tục đề nghị phía Trung Quốc 

đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn tất thủ tục để mở chính thức tuyến đường 

chuyên dụng Tân Thanh - Pò Chài trở thành lối thông quan qua khu vực mốc 

1088/2 -1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, tạo điều 

kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu của hai nước. 

3. Cục Hải quan tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa và 

phương tiện vận tải hàng hóa tại khu vực cửa khẩu theo quy định, đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch bệnh; phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hóa, số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, 

đặc biệt là các vấn đề phát sinh, ảnh hưởng tới thông quan hàng hóa và giao 

thương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 
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4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng tổ 

chức kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người, phương tiện chở hàng hóa 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng 

điều tiết các phương tiện đảm bảo không để ùn ứ trong khu vực cửa khẩu; duy 

trì đảm bảo an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập 

khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thông 

tin, khuyến cáo về xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực liên quan; phối hợp với Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng 

Đăng - Lạng Sơn tăng cường nắm tình hình xuất nhập khẩu, thương mại biên 

giới, cập nhật số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu và kịp thời báo cáo, đề xuất 

cấp có thẩm quyền giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, cấp bách.  

6. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm dịch y tế phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại khu vực các cửa 

khẩu theo quy định; đảm bảo về vật tư, trang thiết bị, hóa chất,... để phục vụ nhu 

cầu xét nghiệm Covid-19 cho các lái xe vận chuyển hàng hóa qua biên giới. 

7. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tiếp tục 

thực hiện tốt công tác phối hợp điều tiết phương tiện trên các tuyến quốc lộ, 

đường ra cửa khẩu, kịp thời tham mưu giải quyết tình trạng ùn ứ phương tiện 

chở hàng gây cản trở giao thông. 

8. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình về 

những điều chỉnh chính sách biên mậu, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19 của Trung Quốc để kịp thời tham mưu biện pháp điều chỉnh hợp lý; tuyên 

truyền đến doanh nghiệp, người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh và hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn; chỉ đạo 

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện có liên quan và thành phố phối 

hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết 

phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ, bến bãi, kịp thời giải quyết tình 

trạng ùn ứ phương tiện chở hàng tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác phối hợp thông 

tin, tuyên truyền về tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá, tình hình dịch bệnh, 

công tác phối hợp triển khai của các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KH&ĐT, NgV; 

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- C, PVP UBND tỉnh; 

  các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT (LC).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Đoàn Thu Hà 



 

 

 

3 

 


		2021-02-08T17:19:18+0700


		2021-02-09T10:03:34+0700


		2021-02-09T10:03:34+0700


		2021-02-09T10:03:34+0700




