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V/v báo cáo tuần (từ 15-21/9/2022) 

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, lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên 

tăng so với tuần trước; hoạt động thông quan hàng hóa vẫn duy trì bình thường 

tại các cửa khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,90 triệu USD, tăng 

0,5% so với tuần trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 23,13 triệu USD tăng 

14%, kim ngạch nhập khẩu đạt 45,77 triệu USD  giảm 5%. Lũy kế từ 01/01-

21/9/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.076,19 triệu USD.  

Tình hình cụ thể các cửa khẩu chính như sau: 

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập 

khẩu qua cửa khẩu tăng so với tuần trước, trung bình đạt khoảng 392 xe/ngày 

(trong đó: xuất khẩu khoảng 78 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 314 xe/ngày). Số 

phương tiện tồn tính đến 20h ngày 21/9/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là 

47 xe, Khu trung chuyển là 14 xe.  

Cửa khẩu Tân Thanh: Lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua 

cửa khẩu tăng so với tuần trước, trung bình đạt khoảng 323 xe/ngày (trong đó: 

xuất khẩu khoảng 205 xe/ngày, nhập khẩu khoảng 118 xe/ngày). Số phương tiện 

tồn tính đến 20h ngày 21/9/2022 tại bến bãi của Công ty cổ phần vận tải thương 

mại Bảo Nguyên là 97 xe, Khu phi thuế quan là 18 xe. 

Cửa khẩu Chi Ma: Lượng phương tiện nhập khẩu qua cửa khẩu trung bình 

khoảng 33 xe/ngày. Tổng phương tiện xuất khẩu là 03 xe theo phương thức 

phương tiện đầu kéo của Trung Quốc sang nhận hàng tại bãi của Việt Nam. Đến 

20h ngày 21/9/2022 tại cửa khẩu Chi Ma tồn 05 xe hạt sen, vàng mã, cút mây, 

hoa hồi tại cửa khẩu.  
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- Cửa khẩu Cốc Nam: Tổng phương tiện nhập khẩu thí điểm qua cửa khẩu 

02 xe. Tổng phương tiện  xuất  khẩu thí điểm  là  01  xe  chổi chít theo phương 

thức phương tiện đầu kéo của Trung Quốc sang nhận hàng tại bãi của Việt Nam. 

Đến 20h ngày 21/9/2022 tại cửa khẩu Cốc Nam tồn 02 xe vàng mã tại cửa khẩu. 

(Có biểu tổng hợp gửi kèm) 

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;  

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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