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BÁO CÁO 

Về việc cho phép thực hiện thu giá dịch vụ đối với xe đường dài, lái xe đường 

dài tại Bãi đỗ xe tạm thời thuộc khu Trung chuyển hàng hóa. 

 

  Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 

 

Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp, trên địa bàn 

huyện Cao Lộc là vùng có nguy cơ lây nhiễm cao, do đội ngũ lái xe đường dài và 

người đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu trong cả nước, 

đặc biệt là hiện nay lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị lớn, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dẫn đến ùn 

tắc, tồn đọng hàng hóa, gây thiệt hại về kinh tế rất lớn. Dự báo số lượng lái xe 

đường dài vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ các tỉnh, thành, các địa phương đang 

có dịch Covid-19 bùng phát đến Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị lưu trú là 

thường xuyên và rất đông, do đó nguy cơ tiềm ẩn dịch, bệnh là rất lớn, gây khó 

khăn trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc cũng 

như tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Thông báo số 475/TB-UBND, ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cao Lộc, 

Trong đó giao cho UBND huyện Cao Lộc "UBND huyện Cao Lộc đôn đốc, phối 

hợp với chủ đầu tư dự án khẩn trương tạo lâp̣ măṭ bằng taị Khu trung chuyển hàng 

hóa thuộc Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (gọi tắt là Khu trung chuyển) để bố 

trí chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, 

yêu cầu lái xe không được tự ý đỗ xe dọc đường chờ lên cửa khẩu; thời gian hoàn 

thành đưa xe vào bãi đô ̃châṃ nhất là ngày 25/8/2021"  

UBND huyện Cao Lộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện  

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Cao Lộc 

đã triển khai các biện pháp cấp thiết về công tác chuẩn bị bãi đỗ xe tập trung tạm 

thời để phòng chống dịch Covid-19 đối với các nguồn nguy cơ lây nhiễm từ lái xe 

đường dài; chỉ đạo các phòng chuyên môn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị và 

các lực lượng chức năng tại Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị triển khai thực 

hiện ngay các phương án sử dụng một phần mặt bằng dự án Khu trung chuyển 
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hàng hóa làm bãi đỗ xe tạm thời, cho xe chờ xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hữu 

Nghị (gọi là bãi đỗ xe tạm thời);  phối hợp với Công ty cổ phần khu trung chuyển 

hàng hóa Lạng Sơn tạo mặt bằng. Giao các đơn vị chức năng tiến hành cải tạo, lắp 

đặt một số nội dung hạng mục, cơ sở vật chất thiết yếu tối thiểu (như: xây dựng lán 

trại và làm chốt quản lý, hàng rào chắn, cảnh báo an toàn tại khu vực khúc cua 

nguy hiểm; xây dựng khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm, lắp điện nước, lắp đèn điện 

chiếu sáng, loa phóng thanh và hệ thống camera an ninh phục vụ công tác quản lý 

tại bãi xe; chuẩn bị thùng rác chứa đồ thải sinh hoạt...)  để bố trí chỗ đỗ xe vận 

chuyển hàng hóa chờ xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, và yêu cầu lái xe 

không được tự ý đỗ xe dọc đường chờ lên cửa khẩu nhằm đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19.  

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3665/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 

của UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Chốt kiểm dịch y tế liên ngành 

phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn. Thời gian 

hoaṭ đôṇg của Chốt kiểm dịch y tế kể từ 0 giờ, ngày 26/8/2021. Giao trách nhiệm 

cho các cơ quan chức năng cử cán bộ tham gia Chốt kiểm soát dịch, phân công 

nhiệm vụ cho từng ca trực, thành phần trực thực hiện nhiệm vụ cụ thể.  

2. Kết quả triển khai thực hiện 

Đến nay, Bãi đỗ xe tạm thời (tại bãi đất thuộc một phần khu trung chuyển 

hàng hóa Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại địa phận xã Phú Xá, 

huyện Cao Lộc) đã cơ bản hoàn thiện và đủ điều kiện để đưa vào hoạt động. Bãi đỗ 

xe chứa tối đa từ 300 đến 400 xe đỗ/ngày. Huyện căn cứ tình hình thực tế phát sinh, 

tiếp tục san tạo mặt bằng để có thể đảm bảo chứa đủ 500 xe đỗ/ngày, đảm bảo khi 

lượng xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn huyện nhiều hơn và giảm tải cho bãi khu 

Nà Tâm và khu vực thành phố Lạng Sơn. Phối hợp với các lực lượng chức năng tại 

cửa khẩu Hữu Nghị điều tiết xe đến giao nhận hàng tại khu vực B2 cửa khẩu Hữu 

Nghị đảm bảo thuận lợi, an toàn phòng chống dịch Covid-19.  

Hàng ngày Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Khu trung chuyển hàng hóa 

chia làm 3 ca trực đảm bảo 24/24 giờ, gồm: 21 người, trong đó: 12 công an, 03 

nhân viên y tế, 06 Dân quân xã Phú Xá và xã Thụy Hùng. Thuê 2 lao động dọn dẹp 

nhà tắm, nhà vệ sinh và rác thải toàn bãi. Quản lý sắp xếp, cấp phiếu xếp xe vào và 

điều tiết xe di chuyển ra khỏi bãi hàng ngày khoảng 150 xe; quản lý xe còn tồn lại 

trong bãi hàng ngày khoảng 200 đến 300 xe. Thực hiện kiểm soát khai báo y tế tại 

chốt: 06 lượt người, thực hiện làm xét nghiệm đối với những trường hợp là Lái xe, 

phụ xe. Tình hình an ninh trật tự được đam bảo, các lái xe đường dài chấp hành 

quy định phòng chống dịch, việc cung cấp suất ăn sẵn, thực phẩm và khu vệ sinh 

tắm rửa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lái xe đường dài. 

3. Khó khăn vướng mắc 
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Hiện nay cơ bản các hạng mục công trình đã được xây dựng hoàn thành và 

bãi đỗ xe tam thời đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên việc duy trì hoạt động của bãi đỗ 

xe tạm cần đảm báo các chi phí san gạt duy tu bãi xe đảm bảo không đọng nước, 

trơn lầy, sạt lở, tiền điện, nước, vệ sinh, chi phí văn phòng, chi phí cho các lực 

lượng làm nhiệm vụ…. , Các khoản chi phí này là rất cần thiết để đảm bảo duy trì 

hoạt động  của bãi xe tạm. Trong khi nguồn lực ngân sách khó khăn (đến thời điểm 

hiện tại huyện đã sử dụng trên 50% dự phòng ngân sách cho các nhiệm vụ cấp 

bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện). 

Ngoài ra huyện đã thực hiện xây dựng một số hạng mục công trình để đảm 

bảo hoạt động của bãi đỗ xe tạm với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. 

4. Đề xuất  

Để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển 

kinh tế xã hội. Đồng thời để giảm bớt khó khăn cho ngân sách và thực hiện duy trì 

các hoạt động của bãi xe tạm. UBND huyện Cao Lộc đề nghị UBND tỉnh cho phép 

UBND huyện thực hiện xây dựng giá dịch vụ đối với xe đường dài vào (Bãi đỗ xe 

tạm) thuộc một phần khu trung chuyển hàng hóa Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 

- Lạng Sơn tại địa phận xã Phú Xá, huyện Cao Lộc. Đảm bảo an toàn giao thông, 

an ninh trật tự và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 đối với các lái xe, nhà xe 

đường dài lưu lại chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Hỗ trợ điều tiết lượng 

xe ra vào Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được thuận lợi, tạo thông thoáng 

nhằm phục vụ tốt nhất công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa và đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại trên địa bàn huyện nói chung, khu vực cửa khẩu 

Hữu Nghị nói riêng. 

UBND huyện Cao Lộc trân trọng báo cáo UBND tỉnh xem xét cho ý kiến 

chỉ đạo, để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Nơi nhận; 

- Sở Tài chính tỉnh;                                      (B/c) 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Công An tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH  

Nguyễn Duy Anh 

 

 

 


		2021-09-07T07:59:01+0700


		2021-09-07T08:05:53+0700


		2021-09-07T08:05:53+0700


		2021-09-07T08:05:53+0700




