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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 18/02/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

cuộc họp triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có 

đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục 

Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Tân Thanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân 

Thanh, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng 

Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, 

Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo 

tình hình triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn, ý kiến phát biểu của các 

thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số là nội dung quan trọng để cụ thể hóa 

việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển 

đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai Nền 

tảng cửa khẩu số thành công giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm 

thời gian, công sức, chi phí cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia 

vào hoạt động xuất nhập khẩu; giúp minh bạch hóa, hạn chế các tiêu cực trong 

hoạt động xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; góp phần hiện đại hóa cửa khẩu, thúc đẩy hội 

nhập quốc tế. Do đó, việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số là tất yếu, cần tổ chức 

triển khai thực hiện và cần sự quyết tâm vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng chức năng, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu 

trên địa bàn tỉnh, trước mắt là tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu 

Tân Thanh. 

UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao Sở Thông tin và Truyền thông, Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trong thời gian vừa qua đã hết 

sức nỗ lực, cố gắng, khẩn trương để triển khai chủ trương của tỉnh trong việc 

chuyển đổi số tổng thể và toàn diện khu vực cửa khẩu, chỉ trong thời gian ngắn 
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(08 tháng) đã thực hiện khảo sát, thiết kế, xây dựng Nền tảng cửa khẩu số, đưa 

Nền tảng cửa khẩu số vào vận hành thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ 

14/01/2022 và cửa khẩu Tân Thanh từ 10/02/2022. 

Để phát huy tối đa hiệu quả Nền tảng cửa khẩu số, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Từ ngày 21/02/2022, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức 

năng, đại lý hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống 

nhất sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi 

thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu 

Tân Thanh (bao gồm cả xe hàng đã vào bến bãi cửa khẩu). Các cơ quan, đơn vị, 

lực lượng chức năng tại cửa khẩu cần thực hiện nghiêm túc chủ trương này. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, Viễn thông Lạng Sơn bố trí đầy đủ lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các 

cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải 

quan tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, sẵn sàng xử lý ngay những 

vấn đề phát sinh khi sử dụng Nền tảng cửa khẩu số, đảm bảo không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, sử dụng 

Nền tảng cửa khẩu số bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với 

từng đối tượng cụ thể (như tuyên truyền trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và 

qua các tin bài, phóng sự của các cơ quan báo chí, qua tin nhắn, tờ rơi, hệ thống 

loa truyền thanh tại khu vực cửa khẩu…). 

- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn, các cơ quan liên quan tiếp 

tục hoàn thiện các tính năng của Nền tảng cửa khẩu số, bảo đảm tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế, tránh gây chồng chéo, 

phát sinh thêm thủ tục hành chính trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Vướng mắc ở đâu xử lý ngay ở đó, không để ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu.  

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Dương Xuân 

Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

làm Tổ trưởng và có các Tổ phó gồm: đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan, doanh nghiệp 

kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. 

3. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn: 

- Làm đầu mối chủ trì, phối hợp giữa các lực lượng chức năng xử lý kịp 

thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thí điểm Nền tảng cửa 

khẩu số tại khu vực cửa khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên 

quan căn cứ quy định hiện hành, Công văn số 273/TCHQ-GSQL ngày 
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24/01/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm quy trình sử dụng 

Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn và tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, đề 

xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình sử dụng 

Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn cho phù hợp thực tế, đúng với chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống barie tự động gắn 

với hệ thống camera nhận dạng xe và thùng container để đồng bộ khi lắp đặt hệ 

thống barier tự động tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh; chủ 

trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh rà soát quy hoạch, bố trí địa điểm để Tổng cục 

Hải quan lắp đặt cân điện tử, máy soi container và các thiết bị kỹ thuật khác phục 

vụ công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. 

4. Cục Hải quan tỉnh chủ động liên hệ, phối hợp với Tổng cục Hải quan để 

sớm hoàn thành các thủ tục trang bị cân điện tử; nghiên cứu đề xuất vị trí lắp đặt 

cân điện tử và các thiết bị kỹ thuật khác cho phù hợp, bảo đảm tính đồng bộ, phát 

huy hiệu quả trong thực hiện Nền tảng cửa khẩu số. 

5. Bộ Chỉ huy Bội đội Biên Phòng tỉnh chỉ đạo: 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bố trí tổ liên ngành (gồm Sở 

Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Biên phòng, Viễn thông Lạng Sơn) trước cổng B2 khoảng 200m và sau cổng 

B1 để kiểm tra các xe không khai báo thông tin tại cửa khẩu, điều phối các 

phương tiện vào bãi tạm để doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến 

trên Nền tảng cửa khẩu số.  

- Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bố trí tổ liên ngành (gồm Sở 

Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Biên phòng, Viễn thông Lạng Sơn) trước cổng B2 khoảng 200m và sau cổng 

B1 để kiểm tra các xe không khai báo thông tin tại cửa khẩu, điều phối các 

phương tiện tạm dừng để doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến trên 

Nền tảng cửa khẩu số. 

Kiểm tra, xác nhận xe ra khỏi Khu phi thuế quan; yêu cầu tất cả doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi ra 

khỏi Khu phi thuế quan, nếu không khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số 

không cho xe ra khỏi Khu phi thuế quan. 

6. UBND huyện Cao Lộc: 

- Bố trí cán bộ tiếp nhận sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tại Khu trung 

chuyển hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để kiểm tra, kiểm soát, xác nhận 

cho xe ra khỏi bãi Khu trung chuyển hàng hóa đã khai báo thông tin trên Nền 

tảng cửa khẩu số. 

- Thông báo cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo thông tin trực 

tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi cho xe ra khỏi bãi Khu trung chuyển 

hàng hóa, nếu không khai báo thông tin trên Nền tảng cửa khẩu số không cho xe 

ra khỏi bãi Khu trung chuyển hàng hóa. 
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7. Viễn thông Lạng Sơn triển khai lắp đặt máy tính kết nối Camera AI tại 

bãi trung chuyển cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và khu phi thuế quan tại cửa khẩu 

Tân Thanh, bàn giao hướng dẫn sử dụng Nền tảng cửa khẩu số cho cán bộ tại 

bãi Khu trung chuyển và Khu phi thuế quan. Triển khai treo các băng rôn, 

standy, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn sử dụng tại khu vực cửa khẩu, bãi Khu trung 

chuyển hàng hóa, Khu phi thuế quan, chốt kiểm dịch y tế trên quốc lộ 1A huyện 

Chi Lăng, huyện Hữu Lũng 

8. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng hoạt động tại khu vực cửa 

khẩu phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; báo cáo UBND tỉnh 

(qua Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) những khó 

khăn, bất cập, đề xuất những giải pháp cần thiết để bảo đảm việc triển khai Nền 

tảng cửa khẩu số đạt hiệu quả cao nhất.  

9. Giao Công an tỉnh chỉ đạo, bám sát việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số, 

kịp thời xử lý những vấn đề tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, hành vi vi phạm pháp 

luật tại khu vực cửa khẩu, bảo đảm việc thông quan hàng hóa được thông suốt; 

tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để triển khai có hiệu quả Nền tảng 

cửa khẩu số. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần tại GM 62/GM-UBND; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, KT, TTTHCB;  

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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