
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG-LẠNG SƠN 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /BQLKKTCK-QLDN           Lạng Sơn,  ngày     tháng 02 năm 2021 

V/v báo cáo tuần (từ 4-10/02/2021) và 

tuần (từ 11-17/02/2021) tình hình xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện Công văn số 4358/VP-KT ngày 28/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tuần về tình hình xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo như sau: 

Trong tuần từ ngày 4-10/2/2021, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu 

vẫn diễn ra bình thường, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiếp tục triển khai 

thực hiện tốt các biện pháp như phân luồng phương tiện, tăng thời gian thông 

quan hàng hóa không để tồn đọng trước khi nghỉ tết, đồng thời đẩy mạnh công 

tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên do là tuần làm việc cuối 

cùng chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu nên các mặt hàng nhập khẩu có giá 

trị cao như ô tô, linh kiện điện tử nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và 

các mặt hàng tạp hóa nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh đều giảm. Tổng kim 

ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 37,62 triệu USD giảm 74% so với tuần trước: 

Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 15,82 triệu USD giảm 23% so với tuần trước, kim 

ngạch nhập khẩu đạt 21,79 triệu USD giảm 64% so với tuần trước.  

Tuần từ ngày 11/02-17/02/2021 (tức ngày 30/12/2020 đến ngày 6/01/2021 

Âm lịch) trùng vào thời gian nghỉ tết Nguyên đán vì vậy hoạt động xuất nhập 

khẩu tạm dừng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 18/02/2021 các cửa 

khẩu đã hoạt động bình thường trở lại. 

Lũy kế từ 01/01/2021-17/02/2021, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 390,09 

triệu USD. 

(có biểu tổng hợp gửi kèm) 

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

cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các Sở, ngành: Công Thương;  

Cục Hải quan; BCH BĐBP tỉnh;  

- Lãnh đạo Ban;  

- Phòng KHTH; TTQLCK; 

- Cổng thông tin điện tử BQL; 

- Lưu: VT, QLDN. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vũ Việt Hải 



 

 

(Biểu kèm theo công văn số:       /BQLKKTCK-QLDN ngày    /02/2021)   

STT 

Tên 

cửa 

khẩu  

Mặt hàng  

Xuất khẩu Nhập  khẩu 

Lũy kế 

kim ngạch 

xuất nhập 

khẩu 

(USD) 

Phí sử dụng hạ 

tầng cửa khẩu 

Số 

lượng    

(xe 

hoặc 

toa 

tàu) 

Kim 

ngạch 

(USD) 

Tăng 

giảm 

so 

với 

tuần 

trước 

(%) 

Lũy kế 

kim ngạch 

xuất khẩu 

(USD 

Số 

lượng    

(xe 

hoặc 

toa 

tàu) 

Kim 

ngạch 

(USD) 

Tăng 

giảm 

so 

với 

tuần 

trước 

(%) 

Lũy kế 

kim ngạch 

nhập 

khẩu 

(USD 

Thu phí 

tuần  

(Triệu 

đồng) 

Lũy kế 

tiền 

(Triệu 

đồng) 

TỔNG CỘNG 2.835 15.823.428 -23  140.814.531 4.377 21.797.917  -64 254.813.673 390.098.238 7.948 37.451 

1 
Hữu 

Nghị 

Hoa quả, nông 

sản 
  2.596.105       83.642           

Hóa chất           440.505           

Máy móc           10.244.762           

Tạp hóa   52.857       262.001           

Mặt hàng khác   493.368       8.180.827           

Tổng 626 3.142.330 -31 22.423.322 2.155 19.211.737 -61 206.191.178 228.614.499 6.550 26.318 

2 
Ga 

Đồng 

Đăng 

Quặng, nguyên 

liệu công nghiệp 

(thép tấm, kẽm ô 

xít, gỗ xa mộc) 

                      

Sản phẩm gia 

công (chân gà rút 

xương) 

                      

Tổng   0   294.301   0   14.497.548 14.791.849     

3 
Pò 

Nhùng 

Hoa quả, nông 

sản 
1 101.714   5.529.965           0 107 

4 
Co 

Sâu 
                        

5 
Chi 

Ma 

Nông sản           573.868           

Vải các loại   95.651                   



 

 

3 

Máy móc các 

loại 
  268.875                   

Rượu                       

Nội tạng, thịt 

trâu, bò đông 

lạnh 

                      

Hải sản đông 

lạnh 
          237.632           

Mặt hàng khác   924.758                   

Tổng 84 1.289.284 -68 28.710.476 175 811.500 -84 26.367.546 55.078.022 286 3.672 

6 
Bản 

Chắt 

Chân gà đông 

lạnh đã qua sơ 

chế 

                      

Nhựa thông                       

Tổng   0                   

7 
Tân 

Thanh 

B11( chuối, nông 

sản…) 
  540.799                   

B13( đỗ 

xanh,….) 
  1.250.430                   

XBG(thanh long, 

chuối, vải, 

mít…) 

  4.493.969                   

A11( táo quả, 

cây cảnh, hàng 

tiêu dùng…) 

          1.379.510           

Loại khác                       

Tổng 1.758 6.285.198 -3 48.345.721 2.045 1.379.510 -56 4.504.659 52.850.380 717 4.398 

8 
Cốc 

Nam 

B11   364.212                   

B13( Qủa 

mít,….) 
  30.241                   



 

 

4 

Xuất biên giới:   

H21(thanh long, 

chuối, vải, 

mít…) 

  4.610.449                   

KNQ C11( giầy 

thể thao túi sách, 

mỹ phẩm) 
          206.000           

Nhập KD: A11( 

tạp hóa,  hàng 

tiêu dùng, thiết 

bị điện…) 

          189.170           

Tổng 366 5.004.902 136 17.380.380 2 395.170 9 3.252.742 20.633.122 395 1.968 

9 
Nà 

Nưa 

B11 (tinh bột 

sắn, hạt điều) 
                      

B13                       

XBG(đầu đuôi 

cá làm thức ăn 

chăn nuôi) 
                      

Hạt điều                       

Tổng   0                   

10 
Na 

Hình 

B11(tinh bột 

sắn,..) 
                      

B13                       

XBG(tinh bột)                       

Tổng   0   18.130.366         18.130.366   988 

11 
Bình 

Nghi 

B11                       

XBG                       

Loại khác                       

Tổng   0                   
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