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              Lạng Sơn, ngày        tháng  3  năm 2023 

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; 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 16/3/2023 như sau: 

1. Tình hình chung tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  

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

16/3/2023 là 972 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 362 xe (gồm: 284 xe hoa quả, 78 xe 

hàng khác). 

+ Số phương tiện nhập khẩu: 610 xe (gồm: 579 xe hàng, 31 xe mới). 

- Số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 

20 giờ 00 ngày 16/3/2023 là 377 xe; trong đó: 255 xe hoa quả, 122 xe hàng 

khác; tăng 42 xe so với tối 15/3/2023. 

2. Chi tiết tại các cửa khẩu 

2.1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị  

- Do đã khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước 

khi phát sinh dịch COVID-19, nên thời điểm cuối ngày 16/3 lượng xe không sau 

khi trả hàng xuất, nhập khẩu của hai Bên có nhu cầu xuất, nhập cảnh trở về nước 

tương đối lớn nên từ khoảng 16 giờ 00 ngày 16/3/2023 đã có tình trạng ùn ứ cục 

bộ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị; Tuy nhiên, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt 

động thông quan hàng hóa, lưu lượng hàng hóa thông quan trong ngày 16/3/2023 

vẫn ở mức cao. Đến khoảng 17 giờ 30 việc ùn ứ đã cơ bản được giải quyết. 

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là: 612 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện chở hàng xuất khẩu: 126 xe ( gồm: 87 xe hàng hoa quả, 

39 xe hàng khác). 

+ Số phương tiện nhập khẩu: 486 xe (gồm: 455 xe hàng, 31 xe mới) 

- Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe. 
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- Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 ngày 

15/3/2023 đến 20h00 ngày 16/3/2023): 162 xe (gồm: hoa quả, hàng hoá khác). 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 16/3/2023 là 172 xe, gồm: 108 xe 

hàng hoa quả (container lạnh); 64 xe hàng khác.  

2.2. Cửa khẩu phụ Tân Thanh  

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 285 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 195 xe (gồm: 182 xe hàng hoa quả, 13 xe 

hàng khác). 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 90 xe hàng. 

- Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe. 

- Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 ngày 

15/3/2023 đến 20h00 ngày 16/3/2023) là: 205 xe (hoa quả, hàng khác). 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 16/3/2023 là: 184 xe; gồm: 147 xe hàng 

hóa quả (141 container lạnh, 06 xe nóng); 37 xe hàng khác.  

2.3. Cửa khẩu Cốc Nam  

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là: 21 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 21 xe (gồm: 15 xe hàng hoa quả, 06 xe 

hàng khác). 

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

- Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe. 

- Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 ngày 

15/3/2023 đến 20h00 ngày 16/3/2023): 20 xe hoa quả, mặt hàng khác. 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 16/3/2023 là: 06 xe hàng khác.  

2.4. Cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng 

- Số toa hàng xuất khẩu: 31 toa. 

- Số toa hàng nhập khẩu: 11 toa. 

2.5. Cửa khẩu chính Chi Ma  

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 54 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 20 xe mặt hàng khác. 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 34 xe. 

- Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe. 

- Số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 20h00 ngày 

15/3/2023 đến 20h00 ngày 16/3/2023): 17 xe mặt hàng khác. 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 16/3/2023 là: 15 xe mặt hàng khác.  
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Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trân trọng báo 

cáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Nội chính Tỉnh uỷ (để BC); 

- Các Sở, ngành: CT, TT&TT, GTVT, NgV, 

Cục Hải quan, BCH BĐBP tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các PCM, TTQLCK; 

- Trang TTĐT Ban Quản lý; 

- Lưu: VT, DN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hoàng Khánh Duy 
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