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THÔNG BÁO 

Về tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến 

về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các tỉnh 

biên giới phía Bắc đã giao Chủ tịch UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh và 

các tỉnh có cửa khẩu đánh giá tình hình ùn tắc hàng hoá xuất khẩu tại các cửa 

khẩu trên địa bàn, quyết định điều phối và thông báo cho các địa phương, cơ 

quan, doanh nghiệp trên cả nước, trên phương tiện thông tin đại chúng về việc 

tạm dừng hoặc cho phép tiếp tục đưa hàng hoá lên cửa khẩu biên giới. 

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng 

Sơn thông báo như sau:  

1. Tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (ngày 04/01/2022) 

Tính đến sáng ngày 04/01/2022, tổng lượng xe tồn tại khu vực 03 cửa khẩu 

Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 2.461 xe, trong đó: 

1.1. Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Tổng số phương tiện tồn là 1.446 

xe, trong đó có 1.008 xe tại khu trung chuyển. Cụ thể: Xe hàng hoa quả: 1.035 

xe (xe nóng: 68 xe, xe lạnh: 967 xe). Mặt hàng linh kiện điện tử: 134 xe. Mặt 

hàng nông sản (ớt, cây thạch đen,…): 90 xe. Mặt hàng ván bóc, đồ gỗ mỹ nghệ: 

32 xe. Mặt hàng khác: 155 xe. 

Tổng số phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu thông quan ngày 03/01/2022: 

- Số phương tiện xuất khẩu: 53 xe, trong đó đi thẳng 53 xe hoa quả. 

- Số phương tiện nhập khẩu: 327 xe, trong đó 230 xe hàng, 97 xe mới. 

Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h 

ngày 03/01/2022 đến 8h ngày 04/01/2022): 59 xe (trong đó có 7 xe linh kiện 

điện tử, một số xe chở hoa quả và một số xe chở mặt hàng khác). 

1.2. Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh: Tổng số phương tiện tồn là 570 xe, 

trong đó  có 307 xe tại bãi Bảo Nguyên, 216 xe tại khu Phi thuế quan, 47 xe tại 

bãi Cốc Nam. 

Từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan. 

- Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 78 xe (hoa quả). 
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- Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h 

ngày 03/01/2022 đến 8h ngày 04/01/2022): 10 xe (dưa hấu). 

Chi tiết các mặt hàng như sau: Tổng xe hàng hoa quả: 295 xe (xe nóng: 46 

xe, xe lạnh: 249 xe). Mặt hàng nông sản (ớt, sắn lát, hạt sen, lá tre, xương lá cọ, 

cây thạch đen…): 243 xe. Mặt hàng khác (rổ rá, bột mỳ, …): 32 xe. 

1.3. Cửa khẩu chính Chi Ma 

- Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa mới từ nội địa lên (từ 8h 

ngày 03/01/2022 đến 8h ngày 4/01/2022): Không. 

- Tổng số phương tiện tồn đến 8h00 ngày 04/01/2022: 445 xe. (Số 

phương tiện tồn thay đổi do có 35 xe xin hạ tải tại các kho bãi để giải phóng 

phương tiện). 

Chi tiết các mặt hàng như sau: Mặt hàng linh kiện điện tử: 29 xe. Mặt 

hàng nông sản (tinh bột sắn, hạt sen, hạt vừng, thạch đen…): 382 xe. Mặt hàng 

ván bóc: 19 xe. Mặt hàng khác (hạt cà phê, cút mây, nhựa thông, …): 15 xe. 

2. Đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

Theo thông tin của cấp có thẩm quyền và các nguồn tin đáng tin cậy, từ 

nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, việc chống dịch phía Trung Quốc vẫn 

hết sức quyết liệt nên khả năng nhập khẩu, thông quan rất khó cải thiện. Các tổ 

chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải,... tạm 

dừng đưa hàng hóa (đặc biệt là mặt hàng hiện nay đang ùn ứ lớn tại cửa khẩu như: 

hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc,...) lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn xuất 

khẩu sang Trung Quốc. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn sẽ cập nhật thường xuyên 

tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tại địa chỉ: https://stttt.langson.gov.vn/page_ttcuakhau. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan báo chí truyền thông; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Các sở, ngành của tỉnh; 

- BCH BĐ Biên phòng, CA tỉnh; 

- UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, VP; 

 Trung tâm CNS; 

- Lưu: VT, TTBCXB(ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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