
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:         /SCT-QLTM 

V/v cập nhật thông tin,  

tình hình tại các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày          tháng  4  năm 2020 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo sát sao 

các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng phối hợp, theo dõi chặt chẽ tình hình 

và diễn biến dịch bệnh Covid-19 cũng như tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo 

điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do phía 

Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp quản lý để phòng, chống dịch bệnh tại 

khu vực cửa khẩu biên giới bao gồm áp dụng quy trình khử trùng nghiêm ngặt 

đối với phương tiện vận tải; tăng cường quản lý chặt chẽ các lái xe và đại lý khai 

báo Hải quan người Trung Quốc sang khu vực cách ly phía Việt Nam để giao 

dịch; áp dụng đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu chở hàng qua lại.... và giảm 

thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc 

Nam, Chi Ma trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chỉ thông quan 05 tiếng/ngày (buổi 

sáng từ 08h0 đến 11h00, buổi chiều từ 12h00 đến 14h00, giờ Việt Nam); nghỉ 

vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết. Chính vì vậy, năng lực thông quan tại các 

cửa khẩu rất hạn chế, lượng hàng hóa xuất khẩu trong ngày thấp hơn nhiều so 

với thời gian trước, đến 10h00 sáng ngày 28/4/2020 còn tồn khoảng 1.500 

phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu, trong đó: Cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị tồn trên 520 xe (trong đó khoảng 200 xe tồn bên phía Hữu 

Nghị Quan, Trung Quốc do chưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn 

trên 600 xe(trong đó khoảng gần 200 xe tồn bên phía Pò Chài, Trung Quốc do 

chưa giao được hàng), cửa khẩu phụ Cốc Nam tồn trên 130 xe, cửa khẩu chính 

Chi Ma tồn 262 xe.  

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Nam Ninh, Trung 

Quốc, dịp Quốc tế Lao động năm 2020, phía Quảng tây, Trung Quốc sẽ dừng thông 

quan hàng hóa xuất nhật khẩu tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma của 

tỉnh Lạng Sơn trong 05 ngày liên tiếp từ ngày 01/5 đến hết ngày 05/5/2020 và 

làm bù vào Chủ Nhật ngày 26/4 (đã thực hiện) và Thứ Bẩy ngày 09/5/2020.  

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sau khi tiến hành hội đàm với Hải quan Hữu 

Nghị Quan (Trung Quốc) vào chiều ngày 28/4/2020, bắt đầu từ ngày 01/5/2020, 

Hải quan Hữu Nghị áp dụng gắn biển số xe điện tử cho tất cả các xe (gồm cả xe 

Việt Nam và xe Trung Quốc) vào khu vực giám sát của Hải quan Hữu Nghị Quan; 

những xe không được gắn biển điện tử sẽ không được vào khu vực giám sát của 

Hải quan Hữu Nghị Quan, Trung Quốc. Đồng thời, từ 01/5/2020, thời gian làm 

việc tại cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) thay đổi như 

sau: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 12h00 đến 16h00 (giờ Việt 

Nam). 
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Như vậy, ngoại trừ cặp cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung 

Quốc) tăng thời gian thông quan hàng hóa thêm 02h/ngày (cụ thể: Buổi chiều từ 

12h00-14h00 nay tăng lên 12h00-16h00) từ 01/5/2020 và vẫn áp dụng nghỉ vào 

các ngày lễ, cuối tuần; phía Quảng Tây vẫn duy trì quy định thời gian thông 

quan 05h/ngày đối với các cửa khẩu Cốc Nam, Chi Ma, chưa khôi phục thời 

gian thông quan bình thường, bao gồm nghỉ các ngày lễ và cuối tuần. Do vậy 

việc nghỉ lễ dài tại Trung Quốc nói chung và đặc biệt là tại Quảng Tây sẽ ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái cây của Việt Nam qua 

các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung được thuận lợi, tránh ùn 

ứ phương tiện và hàng hóa xuất khẩu, gây thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp 

và người dân, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố có hàng hoá xuất khẩu phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh: 

 1. Thường xuyên theo dõi sát, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với 

các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn để cập nhật thông tin về xuất nhập 

khẩu tại các cửa khẩu, chủ động có phương án triển khai hiệu quả, điều tiết và 

giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực liên quan. 

2. Thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, 

thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả:  

Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua 

hàng hoá, tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu, xuất nhập hàng 

hóa hợp lý trong thời gian Trung Quốc nghỉ lễ kéo dài 05 ngày liên tiếp từ 

01/5/2020 đến hết 05/5/2020 tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma 

để tránh ùn ứ hàng nông sản, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. 

3. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật, thông tin tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cũng như các thông tin liên quan 

tại trang Wed: http://soct.langson.gov.vn/.  

Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Lạng 

Sơn, điện thoại: 0205.3875.493 hoặc Đ/c Duy – Trưởng phòng: 0983069198, 

Đ/c Tùng – Phó Trưởng phòng: 0913590395.  

Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân có nông sản, trái cây xuất khẩu 

được biết để phối hợp thực hiện góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân và 

doanh nghiệp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;            (B/c) 

- Cục XNK - BCT; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Phùng Quang Hội 

http://soct.langson.gov.vn/
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