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Số:        /PA-BQLKKTCK   Lạng Sơn,  ngày 21 tháng 6 năm 2021 

 
 

PHƯƠNG ÁN 

Sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu 

qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại Bãi của Công ty Cổ phần  

Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát 

 

 I. SỰ CẦN THIẾT  

Từ ngày 17/6/2021 đến nay do lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng cao, 

nhất là đang dịp vào mùa vụ các loại hoa quả nông sản. Dẫn đến tình trạng ùn ứ 

phương tiện xuất khẩu khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và trên trục đường quốc lộ 

1A địa bàn thành phố Lạng Sơn, đoạn đường tránh ngã 3 Ma Mèo... Theo số liệu 

thống kê, hàng ngày có khoảng 200-250 phương tiện ùn ứ chưa vào được cửa 

khẩu để xuất hàng, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả quá cảnh và linh kiện 

điện tử.  

Thực hiện Thông báo số 260/TB-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

Theo đó, giao Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban quản lý) chủ 

trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, các cơ quan liên 

quan xây dựng phương án bố trí, sắp xếp phương tiện vào tập trung tại bãi của 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát và một số địa điểm khác 

phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tránh tình trạng dừng đỗ 

hàng dài trên các trục đường gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan. 

Đặc biệt, thời điểm hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại một số 

tỉnh, thành trong nước và diễn biến hết sức phức tạp. Các lái xe vận chuyển hàng 

hóa xuất khẩu từ nội địa lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi qua rất nhiều tỉnh, 

thành, trong đó có địa phương đang có dịch. Do đó yêu cầu sắp xếp phương tiện 

vận chuyển hàng hóa tại một khu vực tập trung để kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh 

là hết sức cần thiết.   

Trên cơ sở cuộc họp thống nhất giữa 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 và các cơ quan liên quan ngày 

21/6/2021 về phương án bố trí, sắp xếp phương tiện vào tập trung tại bãi của 

Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát. 
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Ban Quản lý xây dựng phương án sắp xếp nơi dừng đỗ phương tiên xuất 

khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tại bãi của Công ty Cổ phần Sản xuất và 

Xuất nhập khẩu Đạt Phát (bãi Đạt Phát). Cụ thể như sau: 

 II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP NƠI DỪNG ĐỖ PHƯƠNG TIỆN TẠI  

BÃI ĐẠT PHÁT 

1. Khu vực dừng đỗ phương tiện 

Bãi Đạt Phát thuộc Công ty Cổ phần SX và XNK Đạt Phát có diện tích 

khoảng 24 ha, sức chứa khoảng 1.000 xe Container. Đầu năm 2020 đã được 

UBND tỉnh trưng dụng làm nơi dừng đỗ cho các phương tiện xuất khẩu bị ùn ứ 

rất hiệu quả. 

2. Phương án phân luồng, sắp xếp phương tiện 

- Đối với toàn bộ các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, nếu có hiện tượng ùn ứ tại cửa khẩu thì sẽ được lực lượng 

CSGT Công an tỉnh hướng dẫn vào bãi Đạt Phát dừng đỗ theo lộ trình như sau: 

Hướng thành phố Lạng Sơn lên  Ngã 3 Pò Hà  Qua ngã 4 Hồng 

Phong Ngã 3 Pá PhiêngVào bãi Đạt Phát. 

Sau khi ổn định, các phương tiện sẽ được phép di chuyển lên cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị theo lộ trình:  Bãi Đạt Phát  Ngã 3 Pá Phiêng  Qua ngã 4 

Hồng Phong  Ga Đồng Đăng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Các phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu khác (Cốc 

Nam, Tân Thanh...) giải quyết cho đi bình thường. 

3. Phân công nhiệm vụ 

3.1. Sở Y tế 

Đề nghị Sở Y tế bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch 

phòng chống Covid-19 bãi xe Đạt Phát để kiểm tra, đo thân nhiệt cho các lái xe 

và cán bộ, nhân viên làm việc tại bãi. Đồng thời phối hợp với Công ty Cổ phần 

sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực 

bến bãi. 

3.2. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung: 

- Bố trí các điểm chốt phù hợp theo lộ trình trên (Ngã 3 Dốt Quýt, Ngã 3 

Pò Hà, Ngã 3 Pá Phiêng, Ngã 3 Cổng Trắng, Cổng bãi xe Đạt Phát…); hướng 

dẫn các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi theo đúng lộ trình.  

- Bố trí công tác PCCC tại bãi Đạt Phát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

các phương tiện. 

- Phối hợp với lực lượng Biên Phòng thường xuyên trao đổi thông tin về 

tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu để điều tiết, phân luồng hợp lý. 
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- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các phương tiện vận 

chuyển hàng hóa ra vào bến bãi.  

3.3. Cục Hải quan 

Chỉ đạo các Chi cục Hải quan thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình 

xuất nhập khẩu hàng hóa, các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng nông sản 

quá cảnh. Duy trì thông tin với lực lượng Biên phòng, CSGT để điều tiết 

phương tiện xuất nhập khẩu đảm bảo thông quan nhanh chóng. 

3.4. Sở Công Thương 

- Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về tình hình hoạt động xuất 

nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội 

kinh doanh hàng quá cảnh. 

- Theo dõi diễn biến tình hình thị trường trong nước, thị trường tiêu thụ 

của Trung Quốc để tham mưu những biện pháp điều hành xuất khẩu. 

3.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt 

Phát điều tiết sắp xếp phương tiện trong khu vực bãi xe đảm bảo khoa học, hợp 

lý, bình đẳng đối với tất cả các xe, các mặt hàng xuất khẩu; tổ chức tuần tra đảm 

bảo an ninh trật tự cho lái xe và phương tiện dừng đỗ qua đêm. 

- Thường xuyên duy trì liên lạc với lực lượng CSGT để điều tiết phương 

tiện ra vào bến bãi hợp lý.  

3.6. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn 

- Chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lượng chức 

năng thực hiện điều tiết, sắp xếp phương tiện xuất nhập khẩu trong khu vực cửa 

khẩu. Phối hợp điều tiết các phương tiện ưu tiên vào bãi Xuân Cương để sang tải 

hàng hóa. 

- Là cơ quan đầu mối trong triển khai thực hiện phương án; tổng hợp báo 

cáo định kỳ hoặc đột xuất về UBND tỉnh theo quy định. 

3.7. Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát 

- Khôi phục lại chốt kiểm dịch Covid-19 tại khu vực bãi xe. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu điều tiết, sắp xếp 

phương tiện trong khu vực bãi xe đảm bảo khoa học, hợp lý; tổ chức tuần tra 

đảm bảo an ninh trật tự cho lái xe và phương tiện dừng đỗ qua đêm.  

- Đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho lái xe lưu lại bãi (điện, nước, vệ 

sinh...),  

- Xây dựng phương án thu phí để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, 

điện, nước sinh hoạt đối với các phương tiện ra vào bến, bãi trình Sở Tài chính 

thẩm định. 
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3.8. Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương 

Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện điều tiết, sắp xếp phương 

tiện xuất nhập khẩu hợp lý, đảm bảo thông quan được thuận lợi, nhanh chóng. 

Bố trí lực lượng nhân công, phương tiện ở mức cao nhất sẵn sàng cho các hoạt 

động sang tải tại bến bãi đảm bảo thời gian nhanh nhất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phương án này được các cơ quan, đơn vị liên quan thảo luận, thống 

nhất và được đăng lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý khu KTCK 

Đồng Đăng-Lạng Sơn để tiện cho các doanh nghiệp cùng theo dõi. Trên cơ sở 

thống nhất phân công như trên, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai công 

việc. Thường xuyên duy trì giữ mối liên lạc để phối hợp kịp thời, hiệu quả. Báo 

cáo cấp trên các nội dung vượt thẩm quyền. 

2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 năm 2021. 

3. Chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ trước 08h00 ngày hôm sau, trên cơ 

sở chức năng nhiệm vụ, các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả, các khó khăn 

vướng mắc... về Ban quản lý (Thông qua phòng Quản lý doanh nghiệp) để Ban 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

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

- Các cơ quan thành viên Tổ công tác liên ngành 

Theo Quyết định số 1161/QĐ-UBND; 

- Sở Y tế;  

- Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công 

ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Đạt Phát; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, phòng QLDN, TTQLCK; 

- Trang TTĐT Ban Quản lý; 

- Lưu: VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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