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THÔNG BÁO 

Về việc tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm  

Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Lịch - Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp thống nhất triển khai sử dụng thí điểm Nền 

tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày 19/01/2022. Để quá trình 

triển khai thực hiện được thuận lợi, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thông báo như sau: 

1. Từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 hàng ngày kể từ ngày 20/01/2022 đến 

20/02/2022 đề nghị các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận 

tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

chủ động bố trí thời gian tham gia tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện sử dụng 

Nền tảng cửa khẩu số tại Phòng họp tầng 5, tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị (nếu có 

thay đổi địa điểm phòng họp sẽ thông báo). 

2. Kể từ ngày 21/02/2022, yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt 

động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua 

cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa 

khẩu số. Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa 

khẩu số các lực lượng chức năng tham gia trong quy trình Nền tảng cửa khẩu số 

tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên 

Nền tảng cửa khẩu số.  

Trung tâm Quản lý cửa khẩu thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 

và phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận:        
- BQLKKTCK ĐĐ-LS (b/c); 

- Sở Thông tin và truyền thông  (b/c);                 

- Các DN XNK, VT tại CK Hữu Nghị; 

- Đồn, Trạm Biên phòng CK Hữu Nghị; 

- Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị; 

- Các lực lượng kiểm dịch CK Hữu Nghị; 

- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương; 

- LĐTTQLCK;  

- Niêm yết tại các bảng thông báo; 

- Các phòng CM; 

- Lưu: VT.                                                 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Trung Kiên  
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