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BÁO CÁO 

Kết quả hội đàm với thị Bằng Tƣờng  

về các vấn đề liên quan đến xây dựng cửa khẩu, thƣơng mại biên giới  

 (Ngày 15/01/2019) 

 

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND  

tỉnh V/v cử Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn sang Hội đàm với thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về các vấn đề liên 

quan đến xây dựng cửa khẩu, thương mại biên giới. Ngày 15/01/2019, Đoàn công 

tác do ông Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm, kết thúc chuyến 

công tác, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản 

lý) báo cáo kết quả như sau: 

I. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI ĐÀM 

1. Đoàn công tác của Ban Quản lý: 

- Ông Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng-Lạng Sơn, Trưởng đoàn; 

- Các thành viên đoàn có 09 người gồm: Đại diện Sở Ngoại vụ, Công 

Thương, Giao thông vận tải, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải Quan tỉnh; 

các phòng chuyên môn Ban Quản lý, Trung tâm QLCK Hữu Nghị-Bảo Lâm. 

2. Phía Đoàn đại biểu thị Bằng Tƣờng: 

- Ông Lăng Tinh Cao, Phó thị trưởng thị Bằng Tường, Trưởng đoàn; 

- Các thành viên là các đơn vị chức năng tại cửa khẩu phía Bằng Tường. 

(Thành viên hai đoàn có danh sách kèm theo) 

II. LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC (Giờ Hà Nội, ngày 15/01/2019) 

- Vào hồi 08h00: Đoàn công tác Ban Quản lý xuất cảnh qua cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị; 

- Từ 08h30-10h45: Hội đàm tại phòng họp tầng 1 của trụ sở Chính quyền 

nhân dân thị Bằng Tường. 

- Từ 11h -12h30: Ăn trưa tại khách sạn Tường Thành; 

- Từ 13h00-14h00: Theo hướng dẫn của ông Chu Hậu Nham, Phó trưởng 

ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường đi khảo sát Trung tâm chỉ huy thuộc Ban 

Quản lý Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường; Xưởng gia công hàng hoá (may 

mặc), Kho Bưu kiện của ngành Bưu điện Trung Quốc tại Khu vực Bảo thuế tổng 
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hợp Bằng Tường; Quan sát việc ứng dụng phần mềm “Khoái Tiệp Thông” trong 

kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa trong Khu Bảo thuế tổng hợp Bằng 

Tường. 

- Từ 15 h: Đoàn nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

III. NỘI DUNG TRAO ĐỔI, LÀM VIỆC 

Sau khi giới thiệu các thành viên trong Đoàn, hai Bên tiến hành trao đổi và 

thống nhất các nội dung như sau:  

1. Về hoạt động thƣơng mại biên giới nói chung và xuất nhập khẩu sản 

phẩm nông sản, hoa qủa qua cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài 

Hai bên cùng xác định Lạng Sơn và thị Bằng Tường là hai cửa ngõ chính 

trong việc xuất nhập khẩu sản phẩm nông sản, hoa quả giữa Việt Nam và Trung 

Quốc. Tuy nhiên, hiện nay giữa Việt Nam và Trung Quốc mới chỉ ký hiệp định 

cho phép 08 loại quả nhập khẩu vào Trung Quốc (gồm: Vải, nhãn, thanh long, 

chôm chôm, mít, xoài, dưa hấu và chuối quả tươi), còn các loại quả, nông sản 

khác chỉ có thể xuất khẩu tiểu ngạch theo hình thức trao đổi của cư dân biên giới, 

trong đó có 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh Lạng Sơn là thạch đen và chanh leo. Do 

vậy, Hai bên cùng thống nhất báo cáo lãnh đạo cấp trên thúc đẩy sớm việc ký kết 

Hiệp định để chính thức mở rộng danh mục hàng hoá nông sản của Việt Nam 

được xuất chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. 

Về hoạt động xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Cốc Nam: một số doanh 

nghiệp Trung Quốc phản ánh khi xuất khẩu hàng hóa bị đánh thuế cao, một số 

mặt hàng  phía Việt Nam không cho phép nhập khẩu… do vậy phát sinh buôn lậu 

qua cặp cửa khẩu này; Phía Thị Bằng Tường đề nghị xem xét giảm thuế một số 

mặt hàng đang bị áp thuế xuất cao, đồng thời hai Bên cùng phối hợp tăng cường 

chống buôn lậu qua biên giới. Đoàn công tác của Ban Quản lý đã ghi nhận và sẽ 

báo cáo cấp trên về các nội dung trên 

Ban Quản lý cũng đề nghị Thị Bằng Tường xem xét, tạo điều kiện giải 

quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Hai bên trong việc xuất khẩu mặt 

hàng thạch đen và chanh leo, xem xét kéo dài lộ trình áp dụng quản lý truy xuất 

nguồn gốc xuất xứ và áp dụng linh hoạt theo hình thức trao đổi cư dân biên giới. 

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cho hàng hóa thông quan được 

nhanh chóng, thuận lợi qua các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Na 

Hình, Pò Nhùng, Bình Nghi; Bố trí lực lượng phân luồng, sắp xếp hợp lý xe vào 

các bến bãi để tránh ùn tắc, quản lý tốt hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập 

cảnh, thực hiện tăng giờ làm để tăng khả năng thông quan hàng hóa...  

2. Về xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu hai Bên  

2.1. Đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài 

Hai bên đã thông tin cho nhau tình hình triển khai đầu tư xây dựng tuyến 

đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài đến thời điểm hiện tại; 

theo đó, đến nay việc xây dựng tuyến đường đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến 

độ, Hai bên đang triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình phục 
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vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Đối với việc 

đấu nối qua biên giới thì sau khi có ý kiến của Ủy ban liên hợp biên giới đất liền 

Việt Nam-Trung Quốc hai Bên sẽ phối hợp cùng thi công hoàn thiện 

Hai bên thống nhất sẽ báo cáo lãnh đạo cấp trên để hoàn tất các thủ tục 

khai thông chính thức tuyến đường trên và sẽ cùng phối hợp trong việc tổ chức 

Lễ thông xe tuyến đường nhân dịp Chương trình gặp mặt đầu xuân 2019 giữa 

lãnh đạo 2 Tỉnh/Khu và Hội nghị UBCTLH lần thứ 10 tại Lạng Sơn. 

Ngoài ra, Ban Quản lý còn cung cấp thêm thông tin về Dự án Bến xe hàng hóa 

xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh có quy mô diện tích 18 ha, tổng vốn đầu tư trên 

242 tỷ đồng; trước mắt cơ bản đáp ứng nhu cầu của các chủ hàng và các phương tiện 

chờ làm thủ tục thông quan trên tuyến đường này khi đưa vào hoạt động. 

2.2. Đường chuyên dụng hàng hóa Cốc Nam - Lũng Vài  

Phía Thị Bằng Tường nêu vấn đề: đã gừi Thư công tác 02 lần (Tháng 5 và 

Tháng 7/2018) kèm hồ sơ Thiết kế kỹ thuật sơ bộ cho Ban Quản lý nhưng không 

có thông tin phản hồi; đề nghị việc mở tuyến đường này cần thủ tục gì nữa có cần 

ý kiến của Thành phố Sùng Tả hay Chính quyền Khu tự trị Dân tộc Choang, 

Quảng Tây không ? Việc mở con đường này rất thuận lợi cho xuất nhập khẩu 

hàng hóa nông sản, hoa quả…đề nghị phía Lạng Sơn sớm thúc đẩy. 

Đoàn công tác Ban Quản lý thông tin và trao đổi như sau: Việc mở thêm 

tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa Cốc Nam – Lũng Vài (qua khu 

vực mốc 1101-1102) đã được lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn quan tâm, thông 

qua việc cử Đoàn đại biểu do ông Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đi khảo sát thực địa và trao 

đổi, hội đàm với Chính quyền thị Bằng Tường tại thị Bằng Tường, Quảng Tây, 

Trung Quốc về nội dung trên vào ngày 24/5/2018. Kết quả khảo sát cho thấy, khó 

khăn lớn nhất trong việc mở tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa qua khu 

vực mốc 1101-1102 là độ dốc lớn, cao độ và chênh lệch cao độ so với mực nước 

biển giữa 2 bên lớn (khoảng 155m). Đồng thời, hiện nay hệ thống giao thông kết 

nối xung quanh (như đường chuyên dụng vận tải hàng hoá qua mốc 1119-1120 

và 1088/2-1089) và hệ thống kho tàng, bến bãi vẫn đáp ứng được nhu cầu xuất 

nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn. Ngoài ra, theo thỏa thuận đã đạt được giữa hai 

Bên, trong năm 2019 sẽ tiến hành nâng cấp cặp cửa khẩu Bình Nghi- Bình Nhi 

Quan lên thành cửa khẩu song phương, cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu XNK hàng 

hóa qua địa bàn. Do vậy, phía Lạng Sơn chưa có chủ trương đầu tư xây dựng 

đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng mới qua khu vực mốc 1101-1102 thuộc 

thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng 

3. Về khai thông “Đƣờng luồng xanh” tạo thuận lợi thông quan nhanh 

cho sản phẩm nông nghiệp Việt - Trung 

Phía Thị Bằng Tường cho biết, Quảng Tây mong muốn mở “ Đường 

Luồng xanh” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị Quan- Hữu Nghị và Pò Chài- Tân 

Thanh; Hiện đang xây dựng các tiêu chí cho tuyến đường này, đề nghị hai Bên 

cùng phối hợp thống nhất để thực hiện có hiệu quả. 
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Đoàn công tác Ban Quản lý thông tin như sau: từ ngày 05/12/2018 Văn 

phòng cửa khẩu Quảng Tây, Trung Quốc gửi Công hàm mời Tiểu Ban công tác 

cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn sang Thị Bằng Tường hội đàm vào trung tuần tháng 

12/2018. Tuy nhiên, do thời gian gấp nên Hai bên đã thống nhất lùi thời gian tiến 

hành Hội đàm vào trung  tuần tháng 01/2019. Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn đã giao 

cho BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh là cơ quan thường trực của Tiểu ban công tác 

cửa khẩu tỉnh chủ trì để trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc về nội dung này. 

Do đó, đề nghị hai bên sẽ bàn bạc, thống nhất các nội dung cụ thể trong cuộc hội 

đàm giữa Tiểu Ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng cửa khẩu 

Quảng Tây, Trung Quốc trong thời gian tới; Phía Thị Bằng Tường nhất trí. 

4. Về tiện lợi hóa và thúc đẩy thông quan nhanh 

Ông Vy Chí Hưng, Trưởng phòng hợp tác qua biên giới Ban Quản lý Khu 

bảo thuế tổng hợp Bằng Tường thông báo việc từ ngày 15/01/2019 phía Trung Quốc 

chính thức áp dụng phần mềm quản lý xuất nhập cảnh tiện lợi " Khoái Tiệp Thông". 

Theo đó, các lái xe cần phải khai báo các thông tin cơ bản như tên tuổi, số hộ chiếu, 

loại xe, tải trọng xe.... để Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường đăng 

nhập vào hệ thống, khi lái xe đến cổng kiểm soát chỉ phải kiểm tra bằng vân tay và 

nhận diện khuôn mặt là có thể thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh (không cần khai báo 

với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc như trước nữa). Việc áp dụng phần 

mềm này sẽ rút ngắn thời gian xuất nhập cảnh của lái xe, do vậy Ban Quản lý Khu 

bảo thuế tổng hợp Bằng Tường đề nghị phía Lạng Sơn phối hợp để thông báo rộng 

rãi đến các doanh nghiệp và lái xe của Việt Nam biết và thực hiện. Đoàn công tác 

Ban Quản lý ghi nhận và sẽ phối hợp triển khai thực hiện 

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Qua trao đổi, hội đàm Hai bên đã thống nhất các nội dung để thúc đẩy 

hoạt động thương mại biên giới; tiếp tục tăng cường phối hợp để xử lý kịp thời 

các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh, thông 

quan xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị quan 

và các cửa khẩu khác trên địa bàn, đây là những nội dung thiết thực phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý.  

2. Qua khảo sát các xưởng gia công hàng hoá xuất khẩu tại Khu Bảo thuế 

tổng hợp Bằng tường nhận thấy nhu cầu tìm kiếm lao động của các doanh nghiệp 

trong Khu Bảo thuế là tương đối lớn, nhu cầu dự kiến trong năm 2019 là trên 

1000 công nhân may mặc, các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động 

được bảo đảm tương đối đồng bộ. 

3. Khảo sát tại các Kho bưu kiện của ngành Bưu điện Trung Quốc tại Khu 

Bảo thuế cho thấy việc phát triển các dịch vụ chuyển phát bưu kiện cũng như 

hoạt động thương mại điện từ đang phát triển ngay tại khu vực biên giới. UBND 

tỉnh đã chỉ đạo việc bố trí địa điểm cho Bưu điện Lạng Sơn tại khu vực cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị phục vụ việc chuyển phát Bưu kiện cần sớm triển khai để đáp 

ứng nhu cầu hiện nay  

4. Việc phía Trung Quốc áp dụng phần mềm quản lý xuất nhập cảnh tiện 

lợi "Khoái Tiệp Thông" đối với phương tiện sẽ tạo thuận lợi cho thông quan hàng 
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hoá xuất nhập khẩu của Hai bên. Tuy nhiên, thời gian đầu áp dụng sẽ gặp phải 

khó khăn liên quan đến việc khai báo thông tin của người lái. Ban Bảo thuế tổng 

hợp Bằng Tường và Trung tâm QLCK Hữu Nghị- Bảo Lâm đã trao đổi để thống 

nhất việc triển khai thực hiện (Báo cáo số 14/BC-TTQLCKHN ngày 

18/01/2019). Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

Hữu Nghị - Bảo Lâm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 

thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp và lái xe của Việt Nam biết về việc thực 

hiện khai báo, đăng ký thông tin cá nhân khi làm thủ tục thông quan tại Cổng 

kiểm soát thuộc Ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường kể từ ngày 21/01/2019.  

5. Trong thời gian công tác, làm việc tại thị Bằng Tường, các thành viên 

Đoàn công tác đều chấp hành nghiêm túc các quy định về tiếp xúc, làm việc với 

người nước ngoài, thực hiện đúng theo nội dung, lịch trình chuyến đi. Phía Bạn 

đón tiếp trọng thị, nhiệt tình, chu đáo.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả hội đàm, Ban Quản lý xin đề xuất UBND tỉnh như sau:  

1. Chỉ đạo cơ quan Thường trực Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh (Bộ chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh) chuẩn bị tốt các nội dung trao đổi, hội đàm với Văn phòng 

cửa khẩu Quảng Tây, Trung Quốc, các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để hoàn 

thiện, thống nhất các tiêu chí để thiết lập “ Đường Luồng xanh” tại cặp cửa khẩu 

Hữu Nghị Quan - Hữu Nghị và Pò Chài - Tân Thanh sớm đưa vào hoạt động nhằm 

thúc đẩy thông quan nhanh đối với hàng hóa nông sản. 

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối 

hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, báo cáo UBND tỉnh để 

giao Trung tâm QLCK Hữu Nghị - Bảo Lâm làm đầu mối quản lý, cung ứng 

nguồn lao động phổ thông của tỉnh cho Ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường theo 

hình thức liên kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm hoặc Doanh nghiệp được cấp 

phép hoạt động về dịch vụ việc làm. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Công Trưởng, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Ngoại vụ; 

- BCH Bộ đội BP tỉnh; 

- Cục Hải Quan tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban;  

- VP, phòng chuyên môn; 

- Các TTQLCK (TT-CN, HN-BL); 

- Lưu VT, KH. 

KT. TRƢỞNG BAN  

PHÓ TRƢỞNG BAN 

  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Tuệ 
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DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU HAI BÊN 

 (Kèm theo Báo cáo số       /BC-BQLKKTCK  ngày      /01/2019  

của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ) 
 

I. Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

1. Ông Hoàng Đình Tuệ, Phó Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu 

Đồng Đăng – Lạng Sơn, Trưởng đoàn 

2. Ông Nông Quang Tám, Phó tham mưu trưởng BCH BĐ Biên phòng tỉnh,  

3. Ông Hoàng Khánh Duy, Trưởng phòng – Quản lý Xuất nhập khẩu Sở 

Công Thương Công  

4. Ông Ma Văn Ái, Phó Trưởng Phòng Quản lý kết cấu, hạ tầng & An toàn 

giao thông, Sở Giao thông Vận tải,  

5. Ông Vy Mạnh Hồng, Phó trưởng phòng Giám sát Quản lý về hải quan, 

6. Bà Đinh Thị Quỳnh Nga, Chuyên viên phòng Quản lý biên giới Sở 

Ngoại vụ. 

7. Ông Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý. 

8. Ông Nguyễn Minh Huy, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp Ban Quản lý. 

9. Lành Thị Hải Chung, cán bộ Trung tâm QLCK Hữu Nghị- Bảo Lâm. 

10. Ông Vi Nhân Đạo, Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý, 

Phiên dịch. 

 II. Đoàn đại biểu Chính quyền thị Bằng Tƣờng 

1. Ông Lăng Tinh Cao, Phó thị  trưởng thị Bằng Tường - Trưởng đoàn; 

2. Ông Vy Chí Hưng, Trưởng phòng hợp tác qua biên giới Ban Quản lý 

Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Thành viên; 

3. Ông Chu Tú Hải, Phó Quan trưởng Hải Quan Bằng Tường, Thành viên; 

4. Ông Nguỵ Đông Thăng, Phó Trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng 

Hữu Nghị Quan, Thành viên; 

5. Ông Hoàng Ba, Phó Cục trưởng Cục Thương mại thị Bằng Tường, 

Thành viên; 

6. Bà Thạch Xuân Yến, Phó chủ nhiệm văn phòng cửa khẩu thị Bằng 

Tường, Thành viên; 

7. Ông Lý Viễn, Phó Cục trưởng Cục giao thông thị Bằng Tường, Thành viên; 

8. Ông Lư Hán Hoa, Phó Chủ nhiệm BQL Khu KTCK Hữu Nghị Quan, 

Thành viên; 

9. Ông Mạc Bính Kiện, Trưởng phòng quản lý đường bộ Cục giao thông 

thị Bằng Tường, Thành viên; 

10. Bà Lục Thiếu Hà, Cán bộ Văn phòng Ngoại sự và Kiều vụ thị Bằng 

Tường, Phiên dịch. 
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