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 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, qua theo dõi, tổng hợp kết quả 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) báo cáo UBND 

tỉnh về tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu chính Chi Ma thời gian gần đây 

như sau:  

 1. Tình hình chung về xuất nhập khẩu hàng hoá  

 Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp, song hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu 

chính Chi Ma diễn ra khá thuận lợi và sôi động hơn so với cùng kỳ năm trước; 

kim ngạch xuất nhập khẩu, số thu ngân sách đều tăng cao so với cùng kỳ năm 

2020. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu luôn ý thức, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, chủ động trong thực hiện mục tiêu 

kép; vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất, vừa 

duy trì thực hiện phân luồng phương tiện vận tải, đảm bảo an ninh trật tự, kiểm 

soát chặt chẽ người ra vào biên giới, cửa khẩu.  

Tính đến tháng 10/2021, Lượng phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua cửa khẩu đạt 21.919 lượt xe, trong đó xe Trung Quốc 11.056 lượt, xe 

Việt Nam 10.863 lượt. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 523,5 triệu USD, trong 

đó: Kim ngạch nhập khẩu đạt 181,8 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 341,6 

triệu USD. Tổng số thu thuế xuất nhập khẩu đạt 420,5 tỷ đồng. Thu phí theo 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn  đạt 18.702 triệu đồng; phí sang tải hàng hóa đạt 2.423 triệu đồng. 

 Từ ngày 20/10/2021 trở lại đây lượng hàng hóa từ các tỉnh thành trong 

nước lên cửa khẩu chính Chi Ma để xuất khẩu có chiều hướng gia tăng. Tính từ 

01/11 đến ngày 14/11/2021, có khoảng 1.045 lượt xe; tuy nhiên bình quân mỗi 

ngày xuất khẩu chỉ được khoảng 40 xe hàng... dẫn đến lượng xe hàng hóa lưu 

tồn tại các bến bãi khu vực cửa khẩu khá lớn, bình quân khoảng 500 xe/ngày; 

đến 15 giờ chiều 15/11/2021 số lượng xe tồn tại cửa khẩu còn 554 xe hàng. Các 

mặt hàng tồn chủ yếu là Tinh bột sắn (chiếm đến 70%), các mặt hàng còn lại là: 

Chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa 

thông, phế liệu kén tằm… 
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 Nguyên nhân dẫn đến lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu 

lên cửa khẩu chính Chi Ma tăng cao là do: Thời điểm cuối năm đang vào vụ thu 

hoạch sắn, các doanh nghiệp tập trung giao nhận hàng hóa theo hợp đồng đã 

thỏa thuận với phía Trung Quốc. Mặt khác cửa khẩu phụ Na Hình là cửa khẩu 

trước đây chuyên xuất khẩu Tinh bột sắn, hiện vẫn chưa được khôi phục thông 

quan trở lại. 

 2. Các giải pháp đã và đang triển khai 

2.1. Trước tình hình lượng phương tiện ùn ứ khá cao tại cửa khẩu, Ban 

Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu phối hợp với lực lượng Biên 

phòng và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tổ chức điều tiết, sắp xếp 

phương tiện vào các bến bãi để quản lý, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao 

thông, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.  

 Thời gian trước khi số lượng xe chưa tăng đột biến thì việc bố trí, sắp xếp 

phương tiện để kiểm tra, giám sát và thực hiện xếp dỡ hàng hóa xuất nhập khẩu  

tại 06 bến bãi gồm:  Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long, TNHH Tuấn Minh, 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Thăng Long,  Công ty TNHH MTV xuất 

nhập khẩu thương mại Quảng Phát, Công ty Cổ phần kinh doanh Kho ngoại 

quan Chi Ma - Bắc Kinh, Công ty TNHH MTV Trần Quang Nghĩa. Tuy nhiên, 

đến thời điểm hiện tại do số lượng xe vào cửa khẩu quá lớn, sau khi khảo sát, 

thống nhất, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã thống nhất tạm thời trưng 

dụng thêm 03 bến bãi để sắp xếp phương tiện, gồm bãi xe: Công ty TNHH MTV 

Xây dựng và thương mại tổng hợp Thanh Hải, Công ty Cổ phần dịch vụ XNK 

tổng hợp Chi Ma HTT, Công ty TNHH MTV Thương mại Hòa Bình để nhằm 

đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu. Các doanh 

nghiệp bến bãi đều đã chuẩn bị đầy đủ phòng cách ly, đảm bảo công tác vệ sinh, 

điều kiện cho lái phụ xe tắm giặt sinh hoạt... thực hiện theo đúng các quy định 

về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. 

Đã thực hiện phân luồng phương tiện vận tải hàng hoá từ các tỉnh vào các 

bến bãi trong khu vực đảm bảo phân tách nhóm có nguy cơ cao và nhóm ít nguy 

cơ từ các tỉnh, thành. Theo đó chọn 2 bãi xe (bãi xe của Công ty Cổ phần kinh 

doanh Kho ngoại quan Chi Ma - Bắc Kinh, bãi xe của Công ty TNHH MTV 

Thương mại Hòa Bình) để phân luồng, hướng dẫn các lái xe ở các tỉnh phía 

Nam tập trung vào bãi để tiện cho công tác quản lý, tách khỏi các lái xe ở các 

vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh thấp. 

 2.2. Với việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ tại cửa khẩu, ngày 

09/11/2021, Ban Quản lý đã có văn bản gửi Sở Công Thương đề nghị phối hợp 

với Sở Công Thương các tỉnh, thành tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp 

tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa chủ động điều tiết hàng 

hóa lên cửa khẩu chính Chi Ma một cách hợp lý nhằm hạn chế tối đa các chi phí 

phát sinh cũng như tránh được việc hàng hóa bị hư hỏng do phải lưu tại kho bãi 



3 

 

dài ngày. Ngày 10/11/2021, Sở Công Thương đã ban hành công văn số 

1621/SCT-QLTM gửi Sở Công Thương các tỉnh để thông báo, khuyến cáo.  

2.3. Ban Quản lý đã liên hệ và đề xuất hội đàm với Chính phủ nhân dân 

huyện Ninh Minh vào ngày 12/11/2021, tuy nhiên phía Bạn phúc đáp là chưa bố 

trí được thời gian để hội đàm. Tiếp đó Ban Quản lý đã chủ trì với các sở, ngành 

gửi Thư công tác đến Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, 

Trung Quốc để đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao năng lực 

thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu tại cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái 

Điểm nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của doanh nghiệp hai nước 

thời điểm cuối năm, đồng thời tiếp tục đề nghị phía Bạn tổ chức hội đàm trên 

đường biên giới nhằm giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động thông 

quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Chi Ma-Ái Điểm (Thư công tác số 

21 ngày 11/11/2021). 

 2.4. Ngày 15/11/2021, Ban Quản lý đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan, 

đơn vị gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Y tế, Sở Công 

Thương, Phòng CSGT Công an tỉnh, các lực lượng chức năng và đại diện các 

doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu chính Chi Ma để xem xét thống 

nhất các giải pháp thông quan hàng hóa tại cửa khẩu chính Chi Ma. Tại cuộc 

họp, các thành phần đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình, nguyên 

nhân ùn ứ phương tiện, đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng 

hóa và thống nhất phương án điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện vận 

chuyển hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Chi Ma. Các ý kiến tập trung vào các 

giải pháp như sau: 

a) Đối với kiểm soát người: 

 - Trong thời điểm hiện nay, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn 

được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để tập trung chỉ đạo, triển khai thực 

hiện. Do vậy tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện chở hàng hóa, 

doanh nghiệp, hành khách, người địa bàn, lái xe là người Trung Quốc... tất cả 

đều phải tuân thủ theo thông điệp 5K, đăng ký đầy đủ các thông tin vào phần 

mềm quản lý. Riêng đối với lái xe, phụ xe vào cửa khẩu thực hiện khai báo y tế, 

đo thân nhiệt, phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (RT-PCR). Phối hợp với 

BCĐ PCD của huyện, trực tiếp là Trung tâm y tế và UBND xã Yên Khoái, xã 

Tú Mịch thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 

- Triển khai nhanh việc lắp đặt nhà lắp ghép tiền chế để thực hiện kiểm 

soát phòng chống dịch tại cổng  B2 theo kế hoạch của Chủ tịch UBND Huyện 

Lộc Bình kết luận tại cuộc họp ngày 13/11/2021 về đảm bảo công tác phòng 

chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu chính Chi Ma. 

- Thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý tốt đối với các 

đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống đối với cơm, thức ăn, đồ uống phục vụ lái xe, để 

đảm bảo an toàn sức khỏe cho lái xe đường dài trong thời gian chờ xuất hàng lưu 

trú tại khu vực cửa khẩu chính Chi Ma. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cung 

ứng dịch vụ để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp, nguy cơ lây nhiễm giữa các đối 
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tượng với lái xe đường dài, lái xe đến từ các địa phương đã và đang có diễn biến 

phức tạp về dịch Covid-19. 

b) Đối với việc sắp xếp, phân luồng điều tiết phương tiện: 

- Tiếp tục trưng dụng các bãi xe: Công ty TNHH MTV Xây dựng và 

thương mại tổng hợp Thanh Hải, Công ty Cổ phần dịch vụ XNK tổng hợp Chi 

Ma HTT, Công ty TNHH MTV Thương mại Hòa Bình, kho ngoại quan Công ty 

TNHH Xây dựng Vĩnh Long để phân luồng điều tiết, sắp xếp bố trí các phương 

tiện vận chuyển hàng hoá.  

- Trường hợp các bãi nêu trên đã bố trí hết công suất thì bố trí cho xe đỗ ở 

đường Nhánh Đông, nhánh Tây, các nhánh ngang trong khu vực cửa khẩu; đồng 

thời niêm phong buồng lái, bố trí lái xe về ăn ở tập trung ở khách sạn Trần 

Quang Nghĩa hoặc khách sạn Vi Hiếu để quản lý, giám sát. Thực hiện lắp đặt 

các nhà vệ sinh lưu động khu vực Nhánh Đông, Nhánh Tây và các đường Nhánh 

trong khu vực cửa khẩu để đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác chống 

phòng chống dịch. 

  c) Công tác chỉ đạo và đối ngoại: 

 - Tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp cụ thể trong phòng chống 

dịch Covid-19, không lơ là chủ quan; quyết tâm giữ vững vùng Xanh cửa khẩu 

chính Chi Ma để phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 - Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục chủ 

trì với các sở, ngành liên quan kiên trì trao đổi, hội đàm trên đường biên giới với 

Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc thống nhất các 

nội dung như: 

 + Thực hiện kéo dài tăng thêm thời gian làm việc từ 07 giờ 00 phút đến 

17 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) để thông quan cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa trong ngày. 

 + Đề nghị phía bạn giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu đối 

với các xe hàng Việt Nam khi xuất sang Ái Điểm Trung Quốc (Hiện tại phía 

Trung Quốc thực hiện kiểm tra 10-15 phút/xe.) 

 + Đề nghị phía bạn mở rộng thêm bến bãi bốc xếp hàng hoá; bố trí thêm 

lái xe chuyên trách và nhân lực bốc xếp hàng hoá để giải phóng nhanh xe hàng.  

 + Các xe vận tải chở hàng hóa qua bến bãi của hai bên nếu chưa giải 

phóng được hàng trong ngày thì xe hàng được lưu lại qua đêm tại bến bãi của 

mỗi bên, lái xe Việt Nam được trở về bên phía cửa khẩu Chi Ma và lái xe Trung 

Quốc được trở về phía cửa khẩu Ái Điểm, hôm sau lái xe tiếp tục sang cửa khẩu 

của nước đối diện lái xe không hàng về.  

 + Tăng cường cho xe không hàng từ phía cửa khẩu Ái Điểm sang các bến 

bãi cửa khẩu Chi Ma để bốc xếp sang tải hàng hóa vì lượng xe không sang phía 

cửa khẩu Chi Ma nhận hàng còn quá ít nên chưa đáp ứng được tăng nhanh lượng 

hàng xuất nhập khẩu hai bên. 
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d) Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tiếp tục tăng cường công tác 

phòng chống dịch, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự 

các bến bãi. Thực hiện việc thu phí theo đúng quy định. 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

Từ các nội dung đã triển khai nêu trên, để nâng cao năng lực thông quan 

hàng hoá, giảm nhanh lượng xe hàng tồn tại khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, từ 

đó giảm thiểu được các nguy cơ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban 

Quản lý đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung như sau:  

3.1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn:  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành trao đổi, hội đàm với 

Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc để thống nhất 

tăng năng lực thông quan hàng hóa giữa hai bên, nhằm tháo gỡ khó khăn tránh 

thiệt hại và phát sinh thêm chi phí cho doanh nghiệp. 

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu phối hợp chặt chẽ với lực 

lượng Biên phòng và các cơ quan chức năng tại cửa khẩu Chi Ma trưng dụng một 

số bãi xe của các Công ty như: Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại 

tổng hợp Thanh Hải, Công ty Cổ phần dịch vụ XNK tổng hợp Chi Ma HTT, 

Công ty TNHH MTV Thương mại Hòa Bình và kho ngoại quan Công ty TNHH 

Xây dựng Vĩnh Long để điều tiết, sắp xếp bố trí các phương tiện vận tải hàng hoá. 

3.2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu 

Chi Ma chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động sắp 

xếp, phân luồng phương tiện xuất nhập khẩu vào các bến bãi một cách linh hoạt, 

khoa học, hợp lý, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. 

3.3. Giao Cục Hải quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tăng cường trao 

đổi hội đàm với cơ quan tương ứng phía Trung Quốc để trao đổi thông tin và đề 

nghị phía bạn tăng nhanh năng lực thông quan hàng hóa để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các doanh nghiệp. 

3.4. Giao Sở Công Thương tiếp tục thông tin, trao đổi với Sở Công Thương 

các tỉnh, thành để tuyên truyền, khuyến cáo các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân 

kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu 

chính Chi Ma một cách hợp lý nhằm hạn chế tối đa các chi phí phát sinh. 

3.5. Giao UBND các huyện Lộc Bình tiếp tục triển khai các biện pháp 

tăng cường công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu, đảm bảo khu vực 

cửa khẩu là vùng “xanh”, vùng không có dịch để làm cơ sở cho công tác trao 

đổi, đàm phán, thống nhất với phía Bạn các nội dung tạo điều kiện cho hoạt 

động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.  

3.6. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu chính Chi 

Ma tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tốt việc 

sắp xếp, điều tiết phương tiện; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo các điều 
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kiện sinh hoạt tốt nhất cho các lái xe lưu tại bãi; thực hiện việc thu phí theo đúng 

quy định. 

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); 

- Đ/c Đoàn Thu Hà – PCT UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở ngành: YT, NgV, CT, BCH BĐBP,  

Cục Hải quan, CA tỉnh; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Ban;  

- VP, phòng CM; TTQLCK; 

- Lưu: VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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