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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 18/3/2023 như sau: 

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

- Trong 02 ngày qua số xe chở hàng lên cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh 

khá nhiều, các lực lượng tại cửa khẩu đang theo dõi hàng ngày để có biện pháp điều 

tiết giảm ùn ứ; TTQLCK đang cùng lực lượng Biên phòng đang bám sát hiện trường 

để chủ động trao đổi với phía Thị Bằng Tường thúc đẩy thông quan nhanh hơn.  

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 18/3/2023 

là 918 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 342 xe (217 xe hoa quả, 125 xe hàng khác). 

+ Số phương tiện nhập khẩu: 576 xe (531 xe hàng, 45 xe mới).  

- Số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tồn trên địa bàn tỉnh tính đến 20 

giờ 00 ngày 18/3/2023 là 529 xe trong đó: 414 xe hoa quả, 115 xe hàng khác; 

tăng 60 xe so với tối 18/3/2023. 

2. 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: 587 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện chở hàng xuất khẩu: 142 xe ( gồm: 75 xe hàng hoa quả, 67 

xe hàng khác). 

+ Số phương tiện nhập khẩu: 445 xe (400 xe hàng, 45 xe mới). 

- 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 

17/3/2023 đến 20h00 ngày 18/3/2023): 150 xe (gồm: hoa quả, hàng hoá khác). 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 18/3/2023 là 193 xe, gồm: 149 xe hàng 

hoa quả (container lạnh); 44 xe hàng khác.  

2.2. Cửa khẩu phụ Tân Thanh  
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- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 254 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 177 xe (142 xe mặt hàng hoa quả, 35 xe mặt 

hàng khác). 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 77 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 18/3/2023) là: 231 xe (hoa quả, hàng khác). 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 18/3/2023 là: 316 xe; gồm: 265 xe hàng 

hóa quả (250 container lạnh, 15 xe nóng); 51 xe hàng khác.  

2.3. Cửa khẩu Cốc Nam  

Ngày 18/3/2023, không có phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông 

quan do phía Trung Quốc nghỉ thứ bảy, chủ nhật. 

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

17/3/2023 đến 20h00 ngày 18/3/2023): 03 xe mặt hàng khác. 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 18/3/2023 là: 03 xe hàng khác. 

2.4. Cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng 

- Số toa hàng xuất khẩu: 30 toa. 

- Số toa hàng nhập khẩu: 12 toa. 

2.5. Cửa khẩu chính Chi Ma  

- Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 77 xe, trong đó: 

+ Số phương tiện có hàng xuất khẩu: 23 xe mặt hàng khác. 

+ Số phương tiện có hàng nhập khẩu: 54 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 

17/3/2023 đến 20h00 ngày 18/3/2023): 18 xe mặt hàng khác. 

- Số phương tiện tồn đến 20h00 ngày 18/3/2023 là: 17 xe mặt hàng khác.  

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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