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V/v báo cáo tuần (từ 10-16/6/2021)  

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 (Ban Quản lý) tổng hợp, báo cáo như sau: 

Trong tuần, hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định, tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu đạt 89,69 triệu USD giảm 4% so với tuần trước (trong đó kim 

ngạch xuất khẩu đạt 29,70 triệu USD giảm 10%, kim ngạch nhập khẩu đạt 59,99 

triệu USD giảm 1% so với tuần trước). Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm 

do một số mặt hàng như: sản phẩm gia công, hàng hoa quả, nông sản và một số 

mặt hàng khác xuất qua các cửa khẩu đều giảm như: Ga Đồng Đăng giảm 

70,8%, Chi Ma giảm 5,8%, Tân Thanh giảm 33,9%;  Kim ngạch nhập khẩu 

giảm chủ yếu tại khẩu quốc tế Hữu Nghị giảm 7%, Ga Đồng Đăng giảm 64%  

do vậy đã kéo theo tổng số kim ngạch nhập khẩu qua các cửa khẩu giảm trong 

tuần. Lũy kế từ 01/01/2021/-16/6/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 

1.826,9 triệu USD. 

(Có biểu tổng hợp gửi kèm)  

Tại cửa khẩu Cốc Nam, phía Trung Quốc thông báo nghỉ tết Đoan Ngọ 01 

ngày (ngày 14/6/2021). Do vậy,  hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu này tạm thời 

dừng thông quan trong khoảng thời gian phía Trung Quốc nghỉ. Sau khi nhận 

được thông tin, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp 

với các lực lượng chức năng thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh bến 

bãi, kinh doanh xuất khẩu qua cửa khẩu nói trên được biết. 

Tại cửa khẩu Chi Ma, từ ngày 11-14/6/2021, thông quan hàng hóa xuất 

nhập khẩu chậm hơn so với các ngày trước; nguyên nhân do Hải Quan Ái Điểm 

thay đổi quy trình thông quan (trước đây doanh nghiệp có thể vừa làm thủ tục 

khai báo hải quan vừa cho xe nhập cảnh vào cửa khẩu Ái Điểm nhưng từ ngày 

11/6/2021, sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hải quan thì mới có thể cho 

xe nhập cảnh), do vậy ảnh hưởng đến năng lực thông quan xuất nhập khẩu. 

Trước tình hình đó, Trung tâm Quản lý cửa khẩu đã phối hợp với lực lượng Biên 

phòng thông báo đến tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu được biết; đồng thời đề 
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nghị phía cửa khẩu Ái Điểm cần tăng cường làm thủ tục Hải quan nhanh để đẩy 

nhanh lượng xe xuất nhập khẩu hàng hoá trong ngày. Hiện nay, qua theo dõi tiến 

độ thông quan cho thấy phía cửa khẩu Ái Điểm đã có động thái chuyển biến, 

lượng xe thông quan nhanh hơn và trở lại ổn định so với thời điểm trước ngày 

11/6/2021. 

Đối với Vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh: Từ ngày 11-

17/6/2021, tổng số là 727 xe (khoảng 17.254 tấn), trung bình xuất khoảng 104 

xe/ngày; Lũy kế từ ngày 19/5-10/6/2021, tổng số là 1.434 xe, với trọng lượng 

33.038 tấn. 

   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; 

- Trang thông tin điện tử BQL; 

- Lưu: VT, QLDN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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