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Số:            /BQLKKTCK-QLDN           Lạng Sơn,  ngày        tháng 9 năm 2122 

V/v báo cáo tình hình xuất nhập khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh ngày 21/9/2022  

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Thông báo số 741/TB-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh 

giá tình hình xuất khẩu hàng hóa, xem xét dự thảo Thông báo tạm dừng tiếp 

nhận hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổng hợp, báo cáo 

tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 

21/9/2022 như sau: 

1. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 

21/9/2022 là 777 xe, trong đó: 

+ Tổng số phương tiện có hàng xuất khẩu: 228 xe hàng (112 xe hoa quả, 

116 xe mặt hàng khác). 

+ Tổng số phương tiện nhập khẩu: 549 xe (524 xe hàng, 25 xe mới). 

- Tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh 

tính đến 20 giờ 00 ngày 21/9/2022 là: 220 xe, trong đó: 105 xe hoa quả, 115 xe 

hàng khác; giảm 17 xe so với tối 20/9/2022, cụ thể tại các cửa khẩu như sau: 

2. Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa chi tiết tại các cửa khẩu 

2.1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 486 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 90 xe (25 xe hoa quả, 65 xe mặt 

hàng khác). 

+ Số phương tiện nhập khẩu: 396 xe (371 xe hàng, 25 xe mới). 

- Tổng số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 05 xe (01 xe hoa 

quả, 04 xe mặt hàng khác). 

- Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 

ngày 20/9/2022 đến 20h00 ngày 21/9/2022): 97 xe (hoa quả, hàng hóa khác). 

- Tổng số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 21/9/2022 là: 98 xe (trong đó: 

37 xe tại khu trung chuyển, 61 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị). Chi tiết các mặt hàng 

như sau:  

+ Tổng xe hàng hoa quả: 21 xe chở bằng container lạnh. 

+ Mặt hàng khác (linh kiện điện tử, ván bóc, cá, vải…): 77 xe. 

2.2. Cửa khẩu phụ Tân Thanh 
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- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 262 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 138 xe (87 xe hoa quả, 51 xe mặt 

hàng khác). 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 124 xe hàng. 

- Tổng số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): Không. 

- Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 

ngày 20/9/2022 đến 20h00 ngày 21/9/2022): 112 xe (mít, thanh long, bột sắn, 

cau). 

- Tổng số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 21/9/2022 là: 115 xe (tại bãi Bảo 

Nguyên 97 xe, tại khu Phi Thuế Quan 18 xe). Chi tiết các mặt hàng như sau: 

+ Tổng xe hàng hoa quả: 84 xe chở bằng container lạnh.  

+ Mặt hàng nông sản (tinh bột sắn): 26 xe; 

+ Mặt hàng khác: 05 xe. 

2.3. Cửa khẩu chính Chi Ma 

-Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 29 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 0 xe. 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 29 xe. 

- Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 

ngày 20/9/2022 đến 21h00 ngày 21/9/2022): 05 xe vàng mã, cút mây, hạt sen. 

- Tổng số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 01 xe hoa hồi. 

- Tổng số phương tiện hạ kho: 04 xe (hoa hồi, chè khô, hạt sen). 

- Tổng số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 21/9/2022: 05 xe (hạt sen, vàng 

mã, cút mây, hoa hồi khô).  

2.4. Tại cửa khẩu Cốc Nam 

Ngày 21/9/2022, tại cửa khẩu Cốc Nam không có phương tiện xuất, nhập 

khẩu thông quan. 

- Tổng số phương tiện tồn đến 20 giờ 00 ngày 21/9/2022: 02 xe vàng mã.  

2.5. Cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng 

- Số toa xuất khẩu: 19 toa. 

- Số toa nhập khẩu: 38 toa. 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng báo 

cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Nội chính Tỉnh uỷ;  
- Các Sở, ngành: Công Thương,  
Thông tin và Truyền thông, GTVT, Ngoại vụ, 

Cục Hải quan, BCH BĐBP tỉnh;  
- Lãnh đạo Ban;  
- Phòng KHTH; TTQLCK; 
- Trang TTĐT Ban Quản lý; 
- Lưu: VT, QLDN. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 



3 

 

 


		2022-09-22T09:17:14+0700


		2022-09-22T09:38:17+0700


		2022-09-22T09:38:17+0700


		2022-09-22T09:38:17+0700




