
 

 

 

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 6 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện mô hình 

Đội lái xe chuyên trách vận 

chuyển hàng hoá qua biên giới 

 

                           
Kính gửi: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

      

 

Xem xét Báo cáo số 142/BC-BQLKKTCK ngày 07/6/2021 của Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả nghiên cứu, tham khảo mô 

hình hoạt động thông quan tại một số cửa khẩu có tính chất tương đồng, đồng 

chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:    

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện mô hình Đội lái xe chuyên trách vận chuyển 

hàng hoá qua biên giới như hiện tại để bảo đảm không làm gián đoạn việc thông 

quan hàng hóa và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cửa khẩu.  

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

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiên trì tổ chức trao 

đổi, hội đàm với cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc đề nghị cùng 

nghiên cứu quy định Đội lái xe chuyên trách theo hướng: tiêm vắc xin đủ theo 

quy định y tế, test nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn vận chuyển, cùng với 

thống nhất hình thức sử dụng Hộ chiếu vắc xin để đảm bảo tối ưu trong phương 

án vận chuyển hàng hóa giữa 2 bên an toàn, thuận lợi, tiện lợi hóa thông quan, 

tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam, Trung Quốc. 

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp Đội lái xe chuyên trách đảm bảo phù 

hợp về cơ cấu, số lượng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành, tiết giảm 

chi phí cho người dân, doanh nghiệp; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức 

năng tại các cửa khẩu quản lý, vận hành Đội lái xe chuyên trách vừa đảm bảo tuân 

thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho thông 

quan xuất nhập khẩu hàng hoá và an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu.   

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng 

- Lạng Sơn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
                

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT,  GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh;  

- UBND các huyện biên giới;  

- 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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