
 

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 nâng cao năng lực thông 

quan xuất khẩu vải thiều qua cửa 

khẩu Tân Thanh 

 

    

 Kính gửi:  
 

    

- Sở Công Thương; 

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

- Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

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

 

Thời gian gần đây, vải thiều các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và các mặt 

hàng nông sản khác như: Thanh Long, Mít, Xoài,... của một số tỉnh đã bước vào 

thu hoạch chính vụ; để phục vụ nhu cầu Tết Đoan Ngọ của phía Trung Quốc, 

các thương nhân đã tăng số lượng vải thiều lên cửa khẩu Tân Thanh để xuất 

khẩu, bình quân một ngày vận chuyển lên cửa khẩu khoảng trên dưới 200 xe 

trong khi năng lực thông quan tại cửa khẩu này có hạn (xuất khẩu được khoảng 

200 xe/ngày, trong đó vải thiều xuất khẩu được khoảng 90 xe/ngày) dẫn đến 

lượng xe tồn ở cửa khẩu Tân Thanh luôn ở mức cao, gây nguy cơ thiệt hại kinh 

tế cho các thương nhân. Để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa nói chung 

và vải thiều nói riêng qua cửa khẩu Tân Thanh, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Công Thương tiếp tục cập nhật tình hình thông quan hàng hóa xuất 

khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh để cung cấp thông tin cho Sở Công Thương tỉnh 

Bắc Giang đề nghị phối hợp thực hiện các nội dung như: tuyên truyền các hộ 

nông dân, thương nhân kinh doanh xuất khẩu vải thiều điều tiết hợp lý lượng 

hàng lên cửa khẩu; chỉ đạo thu hoạch, đóng hộp đảm bảo chất lượng sản phẩm 

theo tiêu chuẩn nhập khẩu của phía Trung Quốc; phân công cán bộ phụ trách 

theo dõi tình hình xuất nhập khẩu cửa khẩu hàng ngày để phối hợp với các lực 

lượng chức năng điều tiết xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang; cùng kiến 

nghị với Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc đề nghị phía Bạn phối hợp 

nâng cao năng lực thông quan vải thiều tại cửa khẩu.  

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

- Chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu phối hợp với Công ty cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên thống kê hằng ngày số lượng phương tiện, hàng hóa tồn ở 

Bến xe Bảo Nguyên (về số lượng, cơ cấu hàng hóa, thời gian vào Bến,…) để thực 

hiện điều tiết hàng hóa xuất khẩu đảm bảo hợp lý và bình đẳng; chủ trì, phối hợp 

với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện 

thuận lợi về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt; tổ chức quản lý, vận hành Đội lái 

xe chuyên trách vừa đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch 
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Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho thông quan xuất nhập khẩu hàng hoá và an ninh 

trật tự trong khu vực cửa khẩu.  

- Tiếp tục tổ chức hội đàm với Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc 

đề nghị phía Bạn phối hợp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, 

nhất là vải thiều; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin hằng ngày về tình hình xuất 

nhập khẩu hàng hóa, phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu với cơ quan chức 

năng phía Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc.  

3. Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực lượng phối 

hợp thực hiện tốt việc điều tiết phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, tạo thuận 

lợi trong thông quan hàng hóa, nhất là mặt hàng vải thiều, phối hợp quản lý chặt 

chẽ hoạt động của Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu. 

4. Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên phối hợp quản lý, vận 

hành tốt Đội lái xe chuyên trách; đồng thời rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị 

tại khu sinh hoạt tập trung của Đội lái xe chuyên trách để trang bị đảm bảo phục 

vụ nhu cầu thiết yếu của các lái xe. 

5. Yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động trao 

đổi, phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời duy trì thường 

xuyên cơ chế trao đổi thông tin, hội đàm với các cơ quan chức năng cùng cấp 

phía Thị Bằng Tường, Quảng Tây - Trung Quốc để cùng tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong thông quan hàng hóa nói chung và vải thiều xuất khẩu 

nói riêng thuộc lĩnh vực phụ trách./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: YT,  GTVT, KH&ĐT, NgV; 

- Công an tỉnh;  

- UBND huyện Văn Lãng;  

- 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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