
 

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 18-24/02/2021) 

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, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh vẫn diễn ra bình thường. Một số cửa khẩu có lượng hàng hóa xuất nhập 

khẩu tăng như: Ga Đồng Đăng, Pò Nhùng, Na Hình; Do nhu cầu của thị trường 

các mặt hàng nông sản, tạp hóa, linh kiện máy móc chủ yếu xuất nhập khẩu qua 

các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam đều giảm; Tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu trong tuần đạt 33,15 triệu USD giảm 11,9% so với tuần trước: Trong đó 

kim ngạch xuất khẩu đạt 15,50 triệu USD giảm 2% so với tuần trước, kim ngạch nhập 

khẩu đạt 17,64 triệu USD giảm 19% so với tuần trước. Lũy kế từ 01/10/2021-

20/01/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 414,11 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 
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