
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:   /SCT-QLTM 

V/v thực hiện Quy trình 

giao nhận hàng hoá xuất khẩu 

qua cặp cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

Ngày 13/10/2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn đã ban hành Phương án thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). 

(Phương án số 06/PA-BQLKKTCK ). Theo đó: 

1. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 13/10/2021 đến khi có Thông báo 

mới. 

2. Quy trình giao nhận chi tiết:  

“1. Bước 1: Lái xe đường dài chở hàng hóa đến khu vực cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, sau khi giao xe cho lái xe chuyên trách của Việt Nam phải tuân 

thủ theo chỉ dẫn, sắp xếp của Ban điều hành Khu lưu trú tập trung để di 

chuyển đến khu vực lưu trú theo quy định. Lái xe chuyên trách của Việt Nam 

sau khi điều khiển xe chở hàng qua barie số 1 (của Việt nam), thực hiện theo 

hướng dẫn, kiểm soát của Hải quan Trung Quốc về phân luồng xe, cụ thể như 

sau: 

- Đối với phương tiện không phải kiểm soát của Hải quan Trung Quốc: 

Sau khi qua barie số 1 (của Trung Quốc) tiếp tục đi theo lộ trình lái xe ban 

đầu, từ cầu lớn Tả Phủ Sơn đi qua khu hậu kiểm nhập cảnh vào đường nhập 

cảnh chính (đường vòng xuyến lớn gần sườn núi), đi ra ngoài barie số 2 (của 

Trung Quốc) đến quảng trường, tại đây lái xe chuyên trách Việt Nam bàn giao 

phương tiện cho lái xe chuyên trách Trung Quốc. Sau đó lái xe chuyên trách 

Trung Quốc điều khiển xe hàng của Việt Nam đến bãi hàng chỉ định tại thị 

Bằng Tường để tiến hành khử khuẩn hàng hóa, bốc dỡ sang tải. 

- Đối với phương tiện phải kiểm soát của Hải quan Trung Quốc: sau khi 

đi qua barie số 1 (của Trung Quốc) rẽ phải vào đường cầu 2 Tả Phủ Sơn, tại 

khu chỉ định cầu 2 Tả Phủ Sơn lái xe chuyên trách Việt Nam bàn giao phương 

tiện cho lái xe chuyên trách Trung Quốc. Lái xe chuyên trách Trung Quốc điều 

khiển xe hàng của Việt Nam đến khu vực để chờ kiểm tra, kiểm nghiệm, sau khi 

có kết quả đưa xe đến bãi hàng chỉ định tại thị Bằng Tường để tiến hành khử 

khuẩn hàng hóa, bốc dỡ sang tải. 

2. Bước 2: Sau khi bàn giao phương tiện cho lái xe chuyên trách Trung 

Quốc, lái xe chuyên trách của Việt Nam thực hiện tiếp nhận và điều khiển xe 
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không hàng về Việt Nam theo chỉ định của lực lượng chức năng phía Trung 

Quốc, cụ thể như sau: 

- Đối với các lái xe chuyên trách bàn giao xe tại khu cầu 2 Tả Phủ Sơn: 

Đợi xe (do phía Trung Quốc bố trí) tại điểm trung chuyển để di chuyển đến 

khu nghỉ ngơi của lái xe chuyên trách Việt Nam (tại khu vực barie số 2 của 

Trung Quốc) chờ nhận xe không hàng hoặc đến toà nhà kiểm tra hành khách 

để trở về Việt Nam. 

- Đối với các lái xe chuyên trách bàn giao xe tại khu quảng trường: Đi 

bộ theo tuyến đường đã được quy định đến khu nghỉ ngơi của lái xe chuyên 

trách Việt Nam (tại khu vực barie số 2 của Trung Quốc) chờ nhận xe không 

hàng hoặc trở về Việt Nam qua toà nhà kiểm tra hành khách.” 

Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng thông tin đồng thời đề nghị Sở 

Công Thương các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có hàng hoá xuất 

khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

nói riêng cùng phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai 

một số nội dung sau: 

1. Thông báo, khuyến cáo tới các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, 

thương nhân, lái xe vận chuyển hàng xuất nhập khẩu được biết về các thông tin 

nêu trên để chủ động có kế hoạch thực hiện hoạt động xuất nhập hàng hóa qua 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn một cách hợp lý, tránh thiệt hại về kinh tế. 

2. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật, thông tin tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tình hình xuất khẩu 

nông sản, hoa quả, cũng như các thông tin liên quan tại trang Web: 

http://soct.langson.gov.vn/.  

Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh 

Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3882.255 hoặc Đ/c Thảo - Chuyên viên: 

0918.332.838; Đ/c Linh - Chuyên viên: 0856.558.688. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu 

được biết để phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Cục XNK - BCT;  

- Vụ Thị trường châu Á - châu 

Phi - BCT; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Liễu Anh Minh 

 

(B/c) 

http://soct.langson.gov.vn/
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