
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày          tháng 3 năm 2021 

V/v giải quyết tình trạng ùn ứ 

hàng hóa xuất nhập khẩu qua 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  

 

 

                           

Kính gửi:  
 

 

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

- Cục Hải quan;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;  

- Công an tỉnh. 
      

 

Qua theo dõi, nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa thời gian gần đây 

có hiện tượng ùn ứ phương tiện kéo dài trên tuyến quốc lộ 1A lên cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, nguyên nhân chủ yếu do lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu 

tăng đột biến trong khi điều kiện hạ tầng cửa khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu 

ngày càng tăng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Dự báo trong thời gian tới 

nhu cầu xuất nhập khẩu qua cửa khẩu vẫn tiếp tục tăng, để đảm bảo hoạt động 

thông quan hàng hóa được thuận lợi, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:   

1. Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

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

Nghị Xuân Cương khẩn trương thống nhất các giải pháp điều tiết phương tiện, 

đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được 

thuận lợi, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1A. 

- Tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu vực mốc 1119-

1120 đã đưa vào hoạt động 02 làn xuất và 02 làn nhập từ tháng 10/2020 nhưng 

các bốt kiểm tra, kiểm soát và việc bố trí các lực lượng vẫn chưa có sự thay đổi 

để phù hợp với tình hình cửa khẩu. Để khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng đã 

đầu tư, yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối 

hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc bổ sung các bốt kiểm tra, 

kiểm soát và bố trí các lực lượng chức năng đảm bảo phù hợp với quy định, tạo 

điều kiện nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. 

- Yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tăng cường 

công tác chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu trong việc nắm tình hình xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải 

quyết tình trạng ùn ứ; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công 

tác giải quyết tình trạng ùn ứ, đảm bảo hoạt động thông quan qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 
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2. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải và các cơ quan liên quan chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn trong công tác điều tiết phương tiện, giải quyết 

tình trạng ùn ứ, đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

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, NgV; 

- UBND huyện 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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