
 

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-DN           Lạng Sơn,  ngày       tháng 11 năm 2021 
V/v báo cáo tuần (từ 04-10/11/2021)  
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 hàng hoá diễn ra khá sôi động; tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 114.569 triệu USD tăng 9% so với tuần trước 

(trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 28,24 triệu USD giảm 3%, kim ngạch nhập 

khẩu đạt 86,32 triệu USD tăng 14%). Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm 

do lượng hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng, Chi Ma 

đều giảm, do vậy đã kéo theo tổng số kim ngạch xuất khẩu qua các cửa khẩu 

trong tuần giảm. 

Lũy kế từ 01/01/2021/-10/11/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 

3.649,1 triệu USD.  

(Có biểu tổng hợp gửi kèm) 

Tình hình cụ thể tại các cửa khẩu chính như sau: 

- Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh: Lượng phương tiện xuất khẩu qua cửa khẩu 

vẫn khá cao, trong khi đó năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa 

khẩu Tân Thanh trung bình chỉ khoảng 300 xe/ngày (xuất khẩu khoảng 220 

xe/ngày, nhập khẩu khoảng 80 xe/ngày), do vậy số lượng phương tiện tồn hàng 

ngày tại bãi của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên và Khu phi 

thuế quan khá lớn (trung bình khoảng 1.000 xe/ngày).  

- Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Lượng phương tiện xuất nhập khẩu vẫn 

duy trì ở mức ổn định; trung bình xuất nhập khẩu khoảng 800 xe/ngày (trong đó: 

xuất khẩu đạt khoảng 230 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 570 xe/ngày). Lượng xe 

tồn hàng ngày khoảng 150 xe. 

- Cửa khẩu chính Chi Ma: từ 01/11/2021 đến nay lượng phương tiện vận 

chuyển hàng hóa của Việt Nam vào cửa khẩu chính Chi Ma để xuất khẩu sang 

Trung Quốc tăng đột biến; trong khi đó bình quân mỗi ngày xuất khẩu chỉ được 

khoảng 40 xe, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: tinh bột sắn, chè khô, hạt vừng, 
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hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm... 

Lượng xe lưu lại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu bình quân từ 440 xe/ngày,  cao 

điểm trên 500 xe/ ngày. Trước tình hình đó, ngày 09/11/2021 Ban Quản lý đã gửi 

công văn đến Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị phối hợp cung cấp thông tin đến 

Sở Công Thương các tỉnh thành, khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu chính 

Chi Ma một cách hợp lý nhằm hạn chế tối đa các chi phí phát sinh cũng như tránh 

được việc hàng hóa bị hư hỏng do phải lưu tại kho bãi dài ngày. Đồng thời, ngày 

11/11/2021 đã gửi Thư công tác đề nghị Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, 

Quảng Tây, Trung Quốc về một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh 

nghiệp hai Bên, nâng cao năng lực thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa 

khẩu chính Chi Ma. 

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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