
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

V/v chính thức triển khai thí 

điểm nền tảng cửa khẩu số 
 

                               

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành: Thông tin và Truyền thông, 

  Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

  Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, 

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục  

  Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch 

  động vật vùng Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công 

  ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên. 

 

Xem xét Báo cáo số 73/BC-STTTT ngày 11/01/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về tình hình triển khai Nền tảng cửa khẩu số; trên cơ sở kết 

quả làm việc, thống nhất giữa UBND tỉnh với Tổng cục Hải quan tại cuộc họp 

về triển khai Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn ngày 11/01/2022 , UBND 

tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng 

tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông), Chi cục Kiểm 

dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân 

Cương, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên, các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan chính thức sử 

dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022 tại cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022 

đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và 

tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào, các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang 

kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.  

Thời gian áp dụng sử dụng thí điểm Nền tảng cửa khẩu số đến hết tháng 

06/2022. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Nền tảng cửa khẩu số, kết nối Nền tảng cửa 

khẩu số với nền tảng ECUS, hệ thống cân điện tử, hệ thống soi chiếu container 

do Tổng cục Hải quan trang bị và hệ thống barier tự động. Chỉ đạo đẩy mạnh 
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công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan 

đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số. 

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

báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về kế hoạch triển khai Nền 

tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn và chủ động đầu tư trang bị hệ thống barier 

tự động phù hợp để kết nối với Nền tảng cửa khẩu số. 

  4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp tham 

gia quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số phổ biến, quán triệt, tuyên truyenf 

đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp sử dụng Nền 

tảng cửa khẩu số và thực hiện các hoạt động trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu 

số. 

Viễn thông Lạng Sơn thành lập Tổ hỗ trợ, bố trí đủ lực lượng tại cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ 

quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất 

nhập khẩu sử dụng Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022, hỗ trợ trực tiếp và 

qua nhóm zalo Hỗ trợ CKS doanh nghiệp hoặc số điện thoại 02053.715.716. 

  Đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cá nhân, tổ 

chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu chủ động tiếp cận, thực hiện kê 

khai thông tin, nhập dữ liệu trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số và xử lý trực 

tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số; trong quá trình sử dụng phát sinh khó khăn 

vướng mắc, liên hệ qua Tổ hỗ trợ nêu trên để được xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Tổng cục Hải quan; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT-TH; Báo Lạng Sơn; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng;  

- C, P VPUBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK).     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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