
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 5 năm 2021 

V/v tiếp tục khẩn trương tổ chức 

thực hiện phương án quản lý sinh 

hoạt tập trung Đội lái xe chuyên 

trách tại cửa khẩu Tân Thanh 

 

      

    
  Kính gửi:  

 

 

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

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Sở Y tế;  

- Công an tỉnh; 

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

 

Ngày 04/5/2021, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

họp kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai phương án quản lý sinh hoạt tập trung 

Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu Tân Thanh; tham dự có đại diện lãnh đạo: 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Quản lý cửa khẩu. Sau 

khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ngành 

liên quan báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

Tại Thông báo kết luận số 210/TB-UBND ngày 22/4/2021 UBND tỉnh đã 

giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát lại toàn bộ Đội lái 

xe chuyên trách hiện có tại cửa khẩu Tân Thanh và yêu cầu thực hiện sinh hoạt 

tập trung từ ngày 05/5/2021 theo quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

chưa xây dựng được phương án triển khai cụ thể, chưa rà soát được số lượng, cơ 

cấu Đội lái xe phù hợp với nhu cầu thực tế; chưa tổ chức họp, đối thoại để lấy ý 

kiến thống nhất; còn lúng túng, thiếu chặt chẽ trong từng bước triển khai thực 

hiện; giá dịch vụ và phương án quản lý sinh hoạt tập trung chưa hoàn thiện đầy 

đủ, chưa được tuyên truyền rộng rãi, chưa tạo được sự đồng thuận của các lái xe, 

chủ hàng, ảnh hưởng đến hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế và yêu cầu của 

phía Trung Quốc trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hoá, đồng thời đảm bảo thông suốt trong thông quan hàng hóa, 

thúc đẩy xuất nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn: 
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- Khẩn trương thực hiện việc yêu cầu toàn bộ thành viên Đội lái xe chuyên 

trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Việt 

Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn nghiêm chỉnh chấp hành việc sinh hoạt tập trung, lưu trú tạm thời 

trong Khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 

210/TB-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện 

trước UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện quản lý, vận hành Đội lái xe 

chuyên trách đối với địa bàn phụ trách.  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế, Công an 

tỉnh, Công ty Bảo Nguyên, các cơ quan liên quan xây dựng, thống nhất phương 

án bố trí nơi sinh hoạt tập trung cho các lái xe chuyên trách phải đảm bảo các điều 

kiện sinh hoạt và công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tuyên truyền rộng 

rãi phương án giá dịch vụ  các điểm sinh hoạt tập trung đến các lái xe, chủ hàng; 

hướng dẫn lái xe chuyên trách, các chủ hàng thực hiện nghiêm các quy định 

phòng chống dịch, nội quy, quy chế hoạt động của đội lái xe chuyên trách; thường 

xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và đưa ra khỏi Đội lái xe chuyên trách đối với các 

trường hợp vi phạm. 

- Trên cơ sở kết quả rà soát và nhu cầu đăng ký của Đội lái xe thống nhất với 

Công ty Bảo Nguyên và lựa chọn một số cơ sở lưu trú khu vực cửa khẩu Tân 

Thanh bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác 

đảm bảo điều kiện sinh hoạt và công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý 

Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty Bảo Nguyên, các đơn vị liên quan 

quản lý, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc sắp xếp các phương tiện xuất nhập 

khẩu theo thứ tự ưu tiên và đảm bảo an ninh trật tự; quản lý, giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện các quy định về quản lý con người và phương tiện tại khu vực cửa 

khẩu của các lái xe chuyên trách. 

3. Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn Công ty Bảo Nguyên và các cơ sở lưu trú 

được lựa chọn thực hiện sinh hoạt tập trung thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ tối đa 

cho các lái xe trong xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng 

tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng gây mất an ninh 

trật tự, an toàn tại khu vực cửa khẩu. 

5. Công ty Bảo Nguyên và cơ sở lưu trú được lựa chọn có trách nhiệm 

chuẩn bị đẩy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết đảm bảo 



 

 

3 

 

đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập trung và quy định phòng chống dịch Covid-19; 

thực hiện niêm yết công khai, minh bạch giá dịch vụ lưu trú và các dịch vụ khác 

trong khu vực sinh hoạt tập trung. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NgV, GTVT;  

- Cục Hải quan; 

- Các cơ quan kiểm dịch; 

- UBND huyện Văn Lãng;   

- C, PVP UBND tỉnh;  

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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