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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

 hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 892/VP-KT ngày 

15/3/2021, ngày 20/4/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-

Lạng Sơn cùng với Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh đồng chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Kết thúc Hội nghị, 

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) báo cáo kết quả 

như sau: 

 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

- Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: Ban Quản lý đã tổ chức họp với 

các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức 

Hội nghị; ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ công tác giúp việc tổ 

chức Hội nghị1, tổ chức họp Ban Tổ chức và Tổ công tác giúp việc thống nhất 

các công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị; xây dựng Kế hoạch số 29/KH-BTC 

ngày 31/3/2021 của Ban Tổ chức để phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

Ban tổ chức và thành viên Tổ công tác giúp việc. Đồng thời, Ban Quản lý cũng 

chủ động phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ban và các bộ phận chuyên môn 

trực thuộc. 

- Công tác chuẩn bị về nội dung: Tổ công tác giúp việc đã phối hợp xây 

dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động XNK qua địa bàn năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và hoàn thiện kịch bản chương trình Hội nghị. 

Đồng thời, trong quá trình mời các doanh nghiệp tham dự Hội nghị đã kết hợp 

lấy phiếu ý kiến (có 09 ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức), Tổ công tác 

giúp việc chuẩn bị chu đáo các nội dung trả lời theo chức năng nhiệm vụ của 

từng đơn vị. 

- Công tác trang trí, khánh tiết: Ban Quản lý đã phối hợp với đơn vị tư vấn 

xây dựng kịch bản phóng sự, tổ chức ghi hình tại các cửa khẩu để thực hiện 

phóng sự, in ấn Giấy mời, hoàn thiện công tác trang trí, khánh tiết, in ấn tài 

                                           
1 Tại Quyết định số 43/QĐ-BQLKKTCK ngày 30/3/2021 và Quyết định số 49/QĐ-BQLKKTCK ngày 08/4/2021 
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liệu...; phối hợp với Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride sắp xếp Hội trường và 

các điều kiện đảm bảo khác trong quá trình tổ chức Hội nghị.  

2. Diễn biến và Kết quả Hội nghị 

 (1)  Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 diễn ra từ 08h00 phút đến 12h30 phút ngày 

20/4/2021 tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride. Tham dự Hội nghị có đồng 

chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị; có đầy 

đủ các thành viên Ban Tổ chức, Tổ công tác giúp việc; đại diện các sở, ban, 

ngành, uỷ ban nhân dân các huyện biên giới, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, 

các cơ quan thông tấn báo chí và gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham 

gia các hoạt động XNK và kinh doanh bến bãi trên địa bàn tỉnh. 

(2) Hội nghị đã cùng xem Phóng sự: Lạng Sơn – nỗ lực trong thực hiện   

“mục tiêu kép”  để cùng nhìn lại những nỗ lực và kết quả đạt được trong hoạt 

động XNK qua địa bàn năm 2020 và quý I/2021. Đồng thời cũng thẳng thắn 

nhìn nhận các khó khăn vướng mắc để từ đó đưa ra những mục tiêu, giải pháp 

để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. 

 (3) Hội nghị đã có 10 đại diện các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh 

nghiệp kinh doanh bến bãi phát biểu thảo luận và đưa ra 26 nội dung đề xuất, 

kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu qua địa 

bàn tỉnh. Đa số các Doanh nghiệp đều thể hiện sự đồng tình với chủ trương cải 

cách hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, đặc biệt là sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh vừa đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa duy trì hoạt động thông quan xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Các nội dung kiến nghị trực tiếp tại Hội 

nghị và bằng văn bản gửi đến Ban Tổ chức Hội nghị tập trung vào các nhóm vấn 

đề như: (i) TTHC trong lĩnh vực Hải quan; (ii) Công tác đảm bảo an ninh trật tự, 

phân luồng xe ra vào các bến bãi, các chi phí dịch vụ bến bãi, bốc xếp hàng hóa; 

(iii) Cơ sở hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng bến bãi, giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa 

khẩu Hữu Nghị; (iv) Việc quản lý và vận hành đội lái xe chuyên trách tại cửa 

khẩu Tân Thanh; (v) Công tác thông tin, tuyên truyền và giải quyết kịp thời các 

phản ánh liên quan hoạt động tại cửa khẩu; (vi) tăng cường hoạt động đối ngoại 

với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc để sớm nắm bắt tình hình và sớm 

khôi phục thông quan tại các cửa khẩu khác. 

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, đại diện Ban Tổ chức gồm 

Trưởng Ban Quản lý, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Công Thương 

cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành như: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Cục Thuế, UBND huyện Cao Lộc... đã tiếp thu và lần lượt giải đáp 

các kiến nghị theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Các nội dung chủ yếu tập 

trung giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động XNK 

hàng hóa, các cơ chế chính sách, thủ tục hành chính áp dụng trong công tác 

kiểm tra, kiểm soát thông quan...; đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp 
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trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, khắc 

phục tối đa các vướng mắc trong cơ chế điều hành, giải quyết TTHC, cơ sở hạ 

tầng, công tác kiểm tra, kiểm soát, tăng cường mối liên kết giữa doanh nghiệp 

với doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước nhằm thu hút 

nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đến với Lạng Sơn và tham gia tích cực vào các 

hoạt động XNK qua địa bàn.  

 Đối với một số vấn đề vượt thẩm quyền như quy định về dán tem năng 

lượng cho hàng nhập khẩu; cải tạo bãi hóa trường tại ga Đồng Đăng, miễn giảm 

tiền thuê đất cho các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi, đại diện Ban Tổ chức sẽ 

nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và hướng dẫn doanh nghiệp trong quá 

trình thực hiện.  

(Có Biểu tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp và giải đáp của các đơn vị 

gửi kèm) 

 (4) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thu Hà – Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, 

đơn vị, cũng như các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, các doanh nghiệp kinh 

doanh bến bãi, dịch vụ xuất nhập khẩu đã cùng chung tay, đồng lòng với mục tiêu 

chung để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; khẳng 

định chủ trương nhất quán của Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là luôn tạo điều kiện thuận 

lợi, thông thoáng nhất để thu hút, mời chào các doanh nghiệp đến với Lạng Sơn 

đầu tư sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cửa khẩu của 

Lạng Sơn và Quảng Tây đem lại hiệu quả cao trong kinh doanh của doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan của tỉnh 

trong việc phối hợp với phía Quảng Tây – Trung Quốc tạo thuận lợi cho thông 

quan hàng hóa, thỏa thuận khôi phục hoạt động các cửa khẩu phụ đang tạm thời 

đóng cửa do dịch bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phân luồng, điều 

tiết, bố trí, sắp xếp hợp lý các xe chở hàng xuất khẩu tại các bến baĩ trong cửa 

khẩu và trên các tuyến Quốc lộ để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa xuất 

nhập khẩu, cử cán bộ trực 24/24 giờ để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực 

dừng đỗ phương tiện vào những thời điểm ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu, đặc biệt phân luồng ưu tiên cho mặt hàng hoa quả xuất khẩu.  

Tại Hội nghị đồng chí đã có ý kiến chỉ đạo các cơ quan ban ngành của 

tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp tại hội nghị, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó 

khăn của côṇg đồng doanh nghiêp̣ theo chức năng, thẩm quyền, taọ điều kiện 

thuận lợi, thông thoáng nhất cho doanh nghiêp̣; kiến nghị với UBND tỉnh những 

nội dung vượt thẩm quyền giải quyết để có các cơ chế quản lý, điều hành hoạt 

động xuất nhập khẩu phù hợp hơn với thực tiễn. Tiếp tục phối hợp, tham mưu 

nhiều hơn nữa trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại 

biên giới nhất là trong điều kiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid – 19. 
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3. Nhận xét, đánh giá 

(1) Ban Quản lý, Sở Công Thương và Cục Hải quan tỉnh và các cơ quan 

liên quan đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể 

và chuẩn bị chu đáo nội dung cũng như các điều kiện lễ tân, khánh tiết để tổ 

chức Hội nghị thành công theo đúng mục đích, yêu cầu và nội dung chỉ đạo của 

lãnh đạo UBND tỉnh.  

(2) Các doanh nghiệp tham dự Hội nghị đã thẳng thắn bày tỏ những khó 

khăn, vướng mắc và đưa ra những kiến nghị, giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy 

hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh được thuận lợi. Đa phần các thắc mắc, kiến 

nghị của doanh nghiệp đã được đại diện Ban Tổ chức, các sở, ngành tham dự 

Hội nghị làm rõ và giải đáp thỏa đáng.   

(3) Liên quan đến đề nghị nâng cấp, cải tạo bãi hóa trường tại Ga Đồng 

Đăng để tạo điều kiện tốt hơn trong việc xếp dỡ và kiểm tra thực tế hàng hóa, 

qua rà soát thì UBND tỉnh đã có kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tại Báo cáo số 

140/BC-UBND ngày 07/4/2021, trong thời gian tới UBND tiếp tục quan tâm chỉ 

đạo Sở Giao thông vận tải theo dõi tình hình, kịp thời tham mưu. 

(4) Liên quan đến quản lý, vận hành Đội lái xe chuyên trách tại cửa khẩu 

Tân Thanh, đây là vấn đề được nhiều doanh nghiệp XNK quan tâm, UBND tỉnh 

đã có chỉ đạo tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 22/4/2021, Ban Quản lý sẽ 

nghiêm túc triển khai thực hiện để vừa đảm bảo công tác quản lý Đội lái xe theo 

quy định phòng chống dịch Covid-19, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK qua 

cửa khẩu tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, chủ hàng và lái xe. 

(5) Việc giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ban 

Quản lý đã chỉ đạo phòng chuyên môn và Trung tâm Quản lý cửa khẩu chủ trì, 

phối hợp với các lực lượng chức năng và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân 

Cương xem xét giải quyết. 

(6) Các nội dung liên quan đến công tác đối ngoại, thông tin tình hình cửa 

khẩu, công tác cải cách hành chính.... được các sở, ngành thẳng thắn ghi nhận và 

sớm tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian tới. Một số nội dung vượt 

thẩm quyền cần kịp thời giao các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện, đảm 

bảo hướng dẫn, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời tới các doanh nghiệp.  

4. Đề xuất, kiến nghị 

Từ kết quả tổ chức Hội nghị nêu trên, để kịp thời giải quyết các kiến nghị 

của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa 

bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đề xuất UBND tỉnh 

như sau: 

(1) Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với 

các sở, ban ngành, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nâng cao công tác quản 

lý cửa khẩu, phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện ra vào các bến bãi khu 

vực cửa khẩu; tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi hội đàm với các cơ quan 
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chức năng phía Trung Quốc để sớm khôi phục thông quan trở lại các cửa khẩu 

phụ khác.  

(2) Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, các đại lý Hai quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh việc triển khai 

thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan và các quy định khác 

có liên quan; tiếp tục chủ động báo cáo Tổng Cục Hải quan các khó khăn, vướng 

mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực Hải quan. 

(3) Sở Công Thương nghiên cứu, tham mưu Văn bản kiến nghị Bộ Công 

Thương hướng dẫn việc dán tem năng lượng đối với các mặt hàng nhập khẩu 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Sở Tài chính và các cơ 

quan liên quan xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, nâng cao hiệu 

quả chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp trong 

tỉnh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. 

(4) Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện việc đăng ký kiểm tra chất lượng 

hàng hóa trên hệ thống 1 cửa quốc gia.   

(5) UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện dứt điểm việc GPMB 

đối với 8,3 ha diện tích còn lại của dự án tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo đề 

nghị của Công ty công ty Hữu Nghị Xuân Cương. 

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

cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Đoàn Thu Hà, PCT UBND tỉnh; 

- Cơ quan thành viên BTC Hội nghị theo 

 Quyết định số 43/QĐ-BQLKKTCK; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, PCM; TTQLCK; 

- Lưu: VT, KH. 

                                                                  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nghĩa 
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