
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  5  năm 2020 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

Theo Công điện số 342/2020/TLSQ.NN ngày 01/5/2020 của Tổng Lãnh sự 

quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, các cơ quan chức năng của phía Quảng 

Tây, Trung Quốc đã ra thông báo về việc khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp 

cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc), cụ thể như sau: 

Từ ngày 30/4/2020, khôi phục thời gian thông quan bình thường tại cặp 

cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) – Pò Chài (Trung Quốc) và điều chỉnh thời gian 

thông quan buổi sáng từ 08:00 - 11:00, buổi chiều từ 12:00 - 16:00 (giờ Hà Nội). 

Đồng thời, từ ngày 01/5/2020 khôi phục thông quan tại cặp cửa khẩu này vào 

các ngày cuối tuần và ngày lễ, thời gian thông quan buổi sáng từ 08:00 - 11:00, 

buổi chiều từ 12:00 - 16:00 (giờ Hà Nội). 

Như vậy, việc khôi phục thời gian thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu 

Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) kể từ ngày 01/5/2020, sớm hơn 

thời gian dự kiến ban đầu là từ ngày 06/5/2020 sẽ góp phần giải quyết nhu cầu 

xuất nhập khẩu hàng hóa của cả hai Bên, giảm lượng xe và hàng hóa ùn ứ tại 

cửa khẩu, nhất là mặt hàng nông sản, hoa quả.  Đến hết ngày 01/5/2020 tại khu 

vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn còn tồn khoảng 1.200 phương tiện chở hàng hoá 

xuất khẩu, trong đó: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tồn trên 450 xe (trong đó có 

khoảng 290 xe tồn bên phía Hữu Nghị Quan, Trung Quốc do chưa giao được 

hàng), cửa khẩu phụ Tân Thanh tồn trên 500 xe (trong đó gần 200 xe tồn bên 

phía Pò Chài, Trung Quốc do chưa giao được hàng), cửa khẩu chính Chi Ma 

tồn 288 xe…  

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

tỉnh, thành phố để thông báo, khuyến cáo tới các Hiệp hội ngành hàng, doanh 

nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả được biết, 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. Đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao, cập nhật 

tình hình xuất nhập khẩu qua 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./. 
 

 

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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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