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V/v báo cáo tuần (từ 25/11-01/12/2021)
tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa
qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2021

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 giảm mạnh; tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu đạt 65,61 triệu USD, giảm 44% so với tuần trước (trong
đó kim ngạch xuất khẩu đạt 18,99 triệu USD giảm 33%, kim ngạch nhập khẩu
đạt 46,62 triệu USD giảm 48%).
Nguyên nhân kim ngạch xuất nhập khẩu giảm là do: Trung Quốc dừng
hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị trong
ngày 25/11/2021 với thông báo là do lỗi mạng đột đột. Ngoài ra từ ngày
26/11/2021 đến nay Trung Quốc tăng cường hơn trong công tác kiểm tra, kiểm
soát hàng hoá xuất nhập khẩu, đồng thời thực hiện niêm phong cabin đối với xe
xuất khẩu của Trung Quốc, không cho phép lái xe Trung Quốc xuống xe, yêu cầu
phải thực hiện thông quan trong ngày.
Lũy kế từ 01/01/2021/-01/12/2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt
3.927,9 triệu USD.
(Có biểu tổng hợp gửi kèm)
Tình hình cụ thể các các cửa khẩu chính như sau:
Cửa khẩu Tân Thanh: Lượng phương tiện xuất khẩu qua cửa khẩu trung bình
khoảng 280 xe/ngày (xuất khẩu khoảng 180 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 100
xe/ngày); số phương tiện tồn hàng ngày tại bến bãi của Công ty cổ phần vận tải
thương mại Bảo Nguyên và Khu phi thuế quan rất cao, đến hết ngày 01/12/2021
còn tồn khoảng 1.800 xe/ngày.
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Lượng phương tiện xuất khẩu qua cửa khẩu
trung bình khoảng 360 xe/ngày (trong đó: xuất khẩu khoảng 130 xe/ngày, nhập
khẩu khoảng 230 xe/ngày). Từ ngày 26/11/2021, đã tạm dừng sắp xếp phương
tiện vào khu vực bãi Nà Tâm, xã Hoàng Đồng và thực hiện sắp xếp vào khu
trung chuyển hàng hóa; số phương tiện tồn hàng ngày tại cửa khẩu quốc tế Hữu
Nghị và Khu trung chuyển hàng hoá khá cao, đến hết ngày 01/12/2021 còn tồn
khoảng gần 500 xe.
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Tại cửa khẩu Chi Ma: Năng lực thông quan trung bình xuất nhập khẩu qua
cửa khẩu vẫn duy trì ở mức khoảng 74 xe/ngày (xuất khẩu khoảng 36 xe/ngày,
nhập khẩu khoảng 38 xe/ngày); lượng phương tiện tồn tại các bến bãi trong khu
vực cửa khẩu vẫn cao, đến hết ngày 01/12/2021 còn tồn khoảng trên 600 xe.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng báo
cáo UBND tỉnh./.
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