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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện phƣơng án quản lý điều hành  

các phƣơng tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu  

qua cửa khẩu Chi Ma  

    

 

Thực hiện Công văn số 1204/UBND-KTTH ngày 30/11/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa xuất 

nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma. 

Quá trình triển khai thực hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Quá trình triển khai 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý đã gửi thư thông báo nội 

dung phương án quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua cặp cửa khẩu Chi Ma- Ái Điểm cho Chính quyền nhân dân huyện Ninh 

Minh, Quảng Tây, Trung Quốc và đã nhận được thư trả lời của phía bạn, nhất trí 

thực hiện theo phương án mà UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện. 

Sau khi gửi thư thông báo cho phía huyện Ninh Minh (Trung Quốc), để 

thống nhất thực hiện theo phương án đã xây dựng. Ngày 24/12/2018 Ban Quản 

lý đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp để 

thống nhất triển khai thực hiện; tham dự họp gồm có đại diện các cơ quan như 

Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 

UBND huyện Lộc Bình, tại cuộc họp ý kiến các thành phần tham gia đều nhất 

trí và thống nhất triển khai thực hiện phương án quản lý điều hành phương tiện 

chở hàng hoá tại cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm từ ngày 01/01/2019; thống nhất giao 

Trung tâm quản lý cửa khẩu Chi Ma là đầu mối chủ trì, thực hiện thông báo 

niêm yết Văn bản số 1204/UBND-KTTH ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về 

việc quản lý điều hành các phương tiện vận tải hàng hoá qua cửa khẩu Chi Ma 

tại nơi làm thủ tục thông quan XNK; thu phi và các bến bãi tại cửa khẩu;… chủ 

động nắm tình hình và phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm 

quyền, báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền.  

Qua thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến nay, việc quản lý điều 

hành các phương tiện vận tại hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Chi 
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Ma-Ái Điểm cơ bản thuận lợi, không có vướng mắc, các lực lượng chức năng đã 

thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến tới các cá nhân, tổ chức tham gia xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma, đến nay chưa nhận được những phản 

ánh, kiến nghị nào. 

Kết quả phương tiện chở hàng hoá Trung Quốc sang bến bãi cửa khẩu Chi 

Ma của Việt Nam để giao hàng, tính từ ngày 01/01-10/3/2019 có 299 xe/tổng 

2.055 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, chỉ chiếm 14,5   

Trong khi đó lượng hàng có nguồn gốc từ nước thứ 3 từ phía cửa khẩu Chi Ma 

xuất sang cửa khẩu Ái Điểm chưa được quản lý như hàng xuất biên giới, cụ thể 

là các phương tiện chở loại hàng này sau khi làm thủ tục hải quan xong c ng 

đưa toàn bộ cả xe và hàng sang bên kia biên giới để giao nhận hàng, số phương 

tiện chở hàng có nguồn gốc từ nước tứ 3 có 225 xe/ tổng 2 055 xe, chiếm 11,0   

2. Nhận xét, đánh giá 

a) Thuận lợi:  

- Việc thực hiện phương án quản lý điều hành các phương tiện vận tải 

hàng hóa xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm đã được các cơ quan 

liên quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình triển khai thực 

hiện cơ bản thuận lợi và nhận được sự đồng thuận cao của các cá nhân, tổ chức 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Chi Ma. 

- Thực hiện phương án quản lý điều hành phương tiện vận tải hàng hóa 

xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm bước đầu đã đạt được những 

kết quả khả quan; đã góp phần hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp kinh 

doanh bến bãi, tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương mặc dù số 

lượng phát sinh còn chưa lớn. 

b) Khó khăn:  

- Thời điểm hiện tại lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma 

còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của cửa khẩu; mặc dù đã công bố 

cặp cửa khẩu song phương Chi Ma-Ái Điểm, nhưng các lực lượng chức năng 

phía cửa khẩu Ái Điểm (Trung Quốc) hiện vẫn hoạt động theo cơ chế cặp chợ 

biên giới, chưa bố trí đầy đủ các lực lượng chuyên ngành làm việc. Mặt khác 

lượng hàng, chủng loại hàng xuất nhập khẩu qua đây vẫn còn hạn chế. 

- Về quản lý nhà nước từ giữa năm 2018 đến nay, phía Trung Quốc tăng 

cường công tác quản lý chính sách thương mại biên giới, thực hiện truy xuất 

nguồn gốc hàng hoá rất chặt chẽ nên hàng hoá có nguồn gốc từ nước thứ 3 khi 

vận chuyển đến cửa khẩu đã phải thay đổi bao bì, nhãn mãn... thì mới xuất khẩu 

được vào thị trường nước bạn. 
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3. Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phương án theo chỉ đạo của UBND tỉnh; 

Ban Quản lý kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh như sau: 

3.1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp tục 

phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động các chủ hàng, tổ 

chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma nhận trả hàng tại 

các bến bãi của phía Việt Nam. 

3.2. Giao Tiểu ban công tác cửa khẩu và Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn phối 

hợp với các cơ quan liên quan có Công hàm gửi Văn phòng cửa khẩu Quảng 

Tây, Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc chỉ đạo hoạt động tại 

cửa khẩu Ái Điểm theo cơ chế cửa khẩu Song phương, bố trí đầy đủ lực lượng 

chuyên ngành làm việc theo đúng quy định. 

3.3. Giao Cục Hải quan Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy bộ đội 

Biên phòng tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất phương án quản lý đối 

với hàng hoá XNK từ nước thứ 3 thực hiện theo phương thức hàng hoá cư dân 

biên giới để thực hiện dừng đỗ tại bến bãi của Việt Nam nhận trả hàng. 

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 (B/c); 

- Các Sở: Ngoại vụ, Công Thương; 

- BCH BĐ BP tỉnh;  

- Cục Hải quan tỉnh;  

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các phòng CM; 

- Trung tâm QLCK Chi Ma; 

- Lưu: VT, DN  

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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