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THÔNG BÁO
Về việc sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu
qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf
Hoàng Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn
Thời gian gần đây, lượng phương tiện chở nông sản xuất khẩu vận chuyển
lên cửa khẩu Tân Thanh tiếp tục tăng cao do đang bước vào mùa vụ thu hoạch
nông sản và phía Trung Quốc vẫn hạn chế nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu
một số tỉnh biên giới phía Bắc; trong khi năng lực thông quan hàng xuất khẩu
qua cửa khẩu Tân Thanh chỉ trung bình đạt khoảng 150 xe – 160 xe/1 ngày;
đồng thời hiện nay hàng hóa vẫn tiếp tục tập trung đưa lên cửa khẩu, bình quân
trên dưới 100 xe/ ngày; dẫn đến lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn
tại khu vực cửa khẩu rất lớn; đến sáng ngày 10/9/2021, lượng xe tồn chờ xuất
khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh khoảng 1.400 xe, trong đó tại Bến xe xuất nhập
khẩu Tân Thanh 213 xe; Khu phi thuế quan 1.200 xe.
Trước tình hình trên, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –
Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã gửi Thư công tác và trao đổi đề nghị với Thị Bằng
Tường, Quảng Tây, Trung Quốc để tạo điều kiện nâng cao năng lực thông quan,
giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát phương tiện và hàng hóa, tăng thời gian
thông quan hàng hóa hàng ngày tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa
Tân Thanh – Pò Chài, đồng thời khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa
xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Cốc Nam để giảm áp lực cho các cửa khẩu khác
hiện nay đang ùn tắc cục bộ do quá tải.
Để giảm tải áp lực bến bãi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, đảm bảo thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi trao đổi với các cơ quan
thành viên Tổ Công tác liên ngành thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, điều hành
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Ban Quản
lý thông báo như sau:
1. Thực hiện sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu
qua cửa khẩu Tân Thanh vào khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng
của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn kể từ 8h30 ngày 10/9/2021. Các
phương tiện này sẽ được điều tiết dần lên bãi khu Phi thuế quan để làm các thủ
tục vào cửa khẩu Tân Thanh thực hiện thông quan hàng hóa.
2. Đề nghị các cơ quan thành viên Tổ công tác liên ngành tiếp tục chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện tốt công tác hướng dẫn, sắp xếp, điều
tiết phương tiện ra vào hợp lý, khách quan, công bằng. Đồng thời thường xuyên
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kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, các khó khăn vướng
mắc của doanh nghiệp.
3. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các sở
ngành liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự
khu vực nơi dừng đỗ phương tiện tại khu vực dự án Khách sạn sân golf Hoàng
Đồng của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn.
4. Đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu qua
cửa khẩu Tân Thanh, các lái xe chia sẻ và đồng thuận, đồng thời chấp hành tốt việc
điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện của các lực lượng chức năng.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thông báo đến
các cơ quan thành viên Tổ công tác liên ngành, các cơ quan đơn vị liên quan để
phối hợp triển khai; đồng thời thông báo để các doanh nghiệp, thương nhân kinh
doanh xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh, các lái xe được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Các cơ quan thành viên Tổ CTLN
Theo Quyết định số 1161;
- Sở Y tế;
- UBND Thành phố;
- UBND huyện Văn Lãng;
- Các Doanh nghiệp KDXNK qua CK Tân Thanh;
- Lãnh đạo Ban;
- VP, phòng CM; TTQLCK;
- Lưu: VT, QLDN.
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