
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SCT-QLTM Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2021 

V/v tiếp tục thông tin về tình hình 

XNK hàng hóa qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc 

Giang, Hải Dương, Sơn La, Hưng Yên, Nghệ An, 

Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia 

Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Long 

An, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Bến 

Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp. 

Tiếp theo Công văn số 1749/SCT-QLTM ngày 01/12/2021 thông tin về 
tình hình XNK hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thông tin tới Sở Công Thương các tỉnh, thành 
phố về lượng xe hàng của Việt Nam tồn tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn đến sáng ngày 10/12/2021, cụ thể như sau: 

1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày) 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.051 xe (Trong đó: 106 xe hàng chờ xuất 
khẩu; 945 xe tại bãi xe trung chuyển); 

- Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, kinh kiện điện tử,… 

2. Cửa khẩu chính Chi Ma: 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: 35-40 xe/ngày) 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 721 xe; 

- Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, 
hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén 
tằm,… 

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh: 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày) 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.228 xe (Trong đó: tại bãi xe Bảo Nguyên: 
938 xe; tại khu phi thuế quan: 1.290 xe); 

- Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình 
Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài 
(tỉnh Bình Định). Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu 
Nghị, Tân Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 10/12/2021 là 4.000 xe. So với lượng 
tồn ngày 01/12/2021 là 3.155 xe, đến nay lượng tồn đã tăng lên 845 xe. 

Hiện nay, mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã thông báo, khuyến cáo một cách 
thường xuyên, liên tục, bằng các phương thức khác nhau cho các tỉnh nội địa có 
hàng hóa xuất khẩu về tình hình hàng hóa chờ xuất khẩu qua các cửa khẩu trên 
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địa bàn tỉnh tồn rất lớn. Tuy nhiên lượng hàng vẫn dồn lên rất nhiều, vượt quá 
khả năng thông quan hàng hóa trong ngày, tất cả các bến bãi tại các cửa khẩu đã 
quá tải, không thể bố trí sắp xếp được thêm. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục diễn biến 
phức tạp, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động XNK hàng hóa của các tỉnh thành 
trên cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Cùng với đó là thời điểm các 
tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng trong nước của cả thị trường Việt Nam và 
Trung Quốc sẽ có xu hướng gia tăng, kéo theo lưu lượng phương tiện và hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng sẽ tăng mạnh. Vì vậy, Sở Công Thương tỉnh 
Lạng Sơn kính mong Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cùng quan tâm, phối 
hợp, tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo tới các doanh nghiệp và các đơn 
vị liên quan có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động theo 
dõi, nắm bắt tình hình thực tế, điều tiết từ sớm, từ xa lượng hàng hóa xuất khẩu 
một cách hợp lý. Điều này giúp góp phần thực hiện mục tiêu chung là phòng, 
chống, kiểm soát tốt dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu; đảm bảo hoạt động 
XNK diễn ra một cách nhịp nhàng, hiệu quả; đồng thời giúp giảm thiểu các chi 
phí bến bãi, lưu kho, hư hỏng hàng hóa… cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố có hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn cùng phối hợp, cung cấp thông tin các đầu mối liên hệ sau giúp Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn có thể chủ động, thuận tiện và kịp thời thông tin trực tiếp 
khi cần thiết: 

1. Đầu mối liên hệ của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố: Lãnh đạo 
Sở, Phòng chuyên môn (Tên, chức vụ, SĐT liên hệ); 

2. Đầu mối liên hệ là đại diện các hiệp hội, các doanh nghiệp, các chủ 
nông trại, nhà vườn, chủ vựa,… có lượng lớn hàng nông sản, trái cây xuất khẩu; 
ự kiến sản lượng của từng loại nông sản xuất khẩu từ nay đến cuối năm (Tên 
đơn vị, địa chỉ, tên và SĐT người liên hệ). 

(Mọi thông tin xin liên hệ: Trần Hữu Giang, TP QLTM, SĐT: 
0913.199.838; Nông Thị Thanh Thảo, Chuyên viên, SĐT: 0918.332.838; Vi 
Diệp Linh, chuyên viên, SĐT: 0856.558.688). 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông tin và kính đề nghị Sở 
Công Thương các tỉnh thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cục XNK, Vụ thị trường châu Á – châu Phi, 

Bộ Công Thương; (B/c) 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; BQLKKTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn; Cục Hải Quan tỉnh; 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Các phòng: VP, KHTH; 

- Lưu: VT, QLTM. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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