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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc        

Lạng Sơn, ngày     tháng  02  năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 358/VP-KT ngày 28/01/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc đề xuất nội dung hướng dẫn thực hiện nhập khẩu 

mặt hàng nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi. Theo đó, giao Sở 

Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan, các cơ quan liên quan 

nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh nội dung hướng dẫn Tổng Công ty Khánh Việt 

thực hiện nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá theo ý kiến của Bộ Công 

Thương tại Công văn số 447/BCT-XNK ngày 25/01/2021 của Bộ Công 

Thương và các quy định có liên quan về hoạt động thương mại biên giới, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 09/02/2021. 

Ngày 04/02/2021, Sở Công Thương đã tổ chức cuộc họp với Cục Hải 

quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

và Công an tỉnh để nghiên cứu, xem xét các quy định về nhập khẩu nguyên liệu 

thuốc lá. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Sở Công Thương báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh cụ thể như sau: 

1. Đối với nội dung Công văn số 447/BCT-XNK 

Sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Công văn 

số 447/BCT-XNK ngày 25/01/2021 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu 

nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi và các văn bản liên quan 

khác, Sở Công Thương đã tổng hợp ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan, 

đơn vị tại Biên bản họp ngày 04/02/2021. Theo đó, thống nhất quan điểm 

hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thuốc lá theo quy 

định của các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có Quyết định số 

23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.  

Tuy nhiên, để có thể áp dụng Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg hiệu quả, 

phù hợp với tình hình thực tế, Sở Công Thương đề xuất UBND tỉnh có văn bản 

xin ý kiến của Bộ Tài chính để làm rõ nội dung và hướng dẫn thực hiện  đối với 

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ 

thể:  

- Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn phân biệt khái niệm "cửa 

khẩu nhập" và "cửa khẩu làm thủ tục nhập", cụ thể đối với khoản 3 Điều 4 

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 quy định cửa khẩu phải làm 
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thủ tục hải quan hay quy định về cửa khẩu để nhập khẩu hàng hóa? Do hiện tại 

doanh nghiệp có nhu cầu được nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu 

Bình Nghi để thuận tiện trong giao nhận hàng hóa, tuy nhiên sau đó lại di 

chuyển sang cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng liên quan, vì vậy 

cần phải hiểu rõ và phân biệt để áp dụng chính xác, đúng quy định. 

- Đối với khoản 4 Điều 4 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, đề nghị Bộ 

Tài chính xem xét, hướng dẫn cách hiểu đối với áp dụng biện pháp "chỉ định 

cửa khẩu".  

2. Về việc hướng dẫn Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá 

qua cửa khẩu phụ Bình Nghi:  

Việc khuyến khích, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của một 

doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Khánh Việt là cần thiết, đặc biệt trong bối 

cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 

phát triển và ổn định kinh tế. Do gặp khó khăn trong tìm nguồn nguyên liệu 

thuốc lá để phục vụ sản xuất nên Công ty đã đề xuất nhập khẩu nguyên liệu 

đầu vào qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, các Sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn rất quan tâm, chia sẻ và sẵn sàng tạo điều kiện thuân lợi trên 

cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua biên giới đất liền.  

Hiện tại, do mặt hàng nguyên liệu thuốc lá là mặt hàng đặc biệt cần sự 

quản lý của một số Bộ ngành liên quan, việc triển khai các văn bản còn gặp 

vướng mắc. Vì vậy, sau khi Bộ Tài chính có văn bản trả lời cụ thể về nội dung 

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND 

tỉnh văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu theo đúng quy định.  

(Gửi kèm Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính và các 

tài liệu liên quan) 

Sở Công Thương trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ 

đạo./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;  

- CA tỉnh, Cục Hải quan; 

- BCH Bộ dội Biên phòng tỉnh; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Liễu Anh Minh 
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