
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN QUẢN LÝ KHU KTCK 

ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 146 /BC-BQLKKTCK       Lạng Sơn, ngày  18  tháng  6  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

 

Thực hiện quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 

249-QĐ/TU ngày 13/4/2016 của Tỉnh ủy Lạng Sơn, Quyết định số 60/2017/QĐ-

UBND ngày 10/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế 

quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý 

Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (Ban Quản lý) báo cáo kết quả 

Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2019 nhƣ sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối đối ngoại theo đúng chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và chủ trƣơng của tỉnh, Ban Quản lý 

đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, ngƣời lao động thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch số 06-KH-BCĐ ngày 27/02/2019 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin 

đối ngoại về công tác thông tin đối ngoại năm 2019; Kế hoạch số 18/KH-UBND 

ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của tỉnh, 

Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 06/BQLKKTCK-KH ngày 31/01/2019 để 

tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trong năm 2019 trong đó có công tác 

thông tin đối ngoại; thực hiện các báo cáo định kỳ đầy đủ.  

2. Kết quả thực hiện các công việc 

2.1. Về cung cấp thông tin đối ngoại 

Hàng tháng, Ban Quản lý thực hiện báo cáo đầy đủ về tình hình hoạt động 

tại các khu vực cửa khẩu tới Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông; báo cáo hàng tuần về hoạt động thƣơng mại biên giới, các cơ 

chế chính sách điều hành thay đổi bên phía Trung Quốc để kịp thời tham mƣu 

cho lãnh đạo UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các khó 

khăn vƣớng mắc tại các khu vực biên giới. 

Ban Quản lý cũng thƣờng xuyên đăng tải và cập nhật những thông tin, sự 

kiện liên quan đến hoạt động đối ngoại của Ban Quản lý trên trang thông tin 
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điện tử của đơn vị nhƣ các sự kiện diễn ra tại khu vực biên giới, các sự kiện 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý 

2.2. Về công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Khu KTCK 

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã làm việc và cung cấp các 

nội dung về tình hình hoạt động trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng 

Sơn cho 05 báo, tạp chí bao gồm: Tạp chí Vietnam Business Forum, Tạp chí 

Thanh tra, Tạp chí Kinh tế châu Á- Thái Bình Dƣơng, Báo Công Thƣơng, Báo 

Đời sống và Pháp luật bảo đảm tuân thủ nghiêm túc theo quy chế hoạt động 

thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và có tính thời sự cao. 

Hiện nay, Ban Quản lý đang xây dựng biên tập ấn phẩm giới thiệu về quy 

hoạch, tiềm năng các khu vực cửa khẩu để quảng bá tuyên truyền về Kinh tế cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tới các Nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, góp 

phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh Lạng Sơn nói chung và Khu KTCK nói riêng. 

2.3 Về gặp gỡ và hội đàm với các đơn vị phía Trung Quốc (số liệu từ 

ngày 01/01/2019  đến 20/6/2019) 

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã chủ trì tổ chức 04 đoàn ra 

với 35 lƣợt ngƣời (bằng số Đoàn ra cũng kỳ năm 2018 nhƣng giảm 19 lƣợt 

ngƣời) để trao đổi, hội đàm với Chính Quyền nhân dân thị Bằng Tƣờng, Ban 

Bảo thuế tổng hợp Bằng Tƣờng về các vấn đề liên quan đến xây dựng cửa khẩu, 

hoạt động thƣơng mại biên giới, trao đổi hội đàm với Chính quyền nhân dân 

huyện Ninh Minh, Quảng Tây để thúc đẩy việc đƣa cặp cửa khẩu Chi Ma-Ái 

Điểm hoạt động theo đúng cấp độ cửa song phƣơng.  

Đồng thời, đã chủ trì đón tiếp 05 Đoàn vào với 65 lƣợt ngƣời, (so với 

cùng kỳ năm 2018, tăng 01 Đoàn vào, tăng 16 lƣợt ngƣời) để trao đổi, hội đàm 

về môi trƣờng đầu tƣ tại Lạng Sơn, giải quyết các công việc liên quan quản lý 

các cửa khẩu, thông xe kỹ thuật tuyến đƣờng chuyên dụng vận tải Tân Thanh- 

Pò Chài, giao lƣu văn hóa nhân tổ chức các sự kiện trên địa bàn huyện Biên giới. 

Về trao đổi thƣ công tác: trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã 

trao đổi 24 Thƣ công tác (Trong đó đã nhận 10 Thƣ Trung Quốc) để trao đổi các 

công việc liên quan đến hoạt động cửa khẩu, thƣơng mại biên giới, giao lƣu hữu 

nghị.. 

2.4. Tình hình hoạt động tại cửa khẩu 

Ban Quản lý thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lƣợng chức 

năng tại các khu vực cửa khẩu trong công tác điều tiết thông quan, tạo điều kiện 

thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hoá, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài 

tại các khu vực cửa khẩu. Tại một số thời điểm vào dịp cận tết và thời điểm 

chính vụ mặt hàng hoa quả, nông sản nhƣ dƣa hấu, mít,.. nên đã xảy ra tình 

trạng ùn ứ cục bộ (tại cửa khẩu Tân Thanh hồi đầu năm và cửa khẩu Hữu Nghị 

cuối tháng 4 đầu tháng 5). Ban Quản lý đã chủ trì, trao đổi với các lực lƣợng 
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chức năng phía Trung Quốc để kịp thời giải quyết, đảm bảo việc thông quan 

hàng hóa diễn ra thuận lợi, góp phần thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp 

XNK qua địa bàn tỉnh. Hiện nay, bƣớc vào mùa vải Thiều nên lƣu lƣợng hàng 

hóa đổ về cửa khẩu Tân Thanh rất lớn; từ 01/6- 13/6 đã có tổng cộng 1.862 xe 

với sản lƣợng 37.240 tấn chở mặt hàng vải thiều xuất khẩu qua cửa khẩu Tân 

Thanh. Trƣớc tình hình này, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp với các lực 

lƣợng chức năng tại cửa khẩu để tổ chức phân luồng, điều tiết lƣợng xe, giải 

quyết nhanh chóng các thủ tục thông quan nên không xảy ra tình trạng ùn ứ tại 

đây.    

Bên cạnh đó, Phía Trung Quốc đã tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng 

các mặt hàng nhập khẩu nhƣ: Từ 01/5 thay đổi vật liệu đệm lót các mặt hàng hoa 

quả dƣa hấu, chuối tại cửa khẩu Tân Thanh; Thay đổi phần mềm khai báo hải 

quan tại cửa khẩu Hữu Nghị,...với những thay đổi này, Ban Quản lý đã chỉ đạo 

các Trung tâm quản lý cửa khẩu phối hợp với các lực lƣợng chức năng tại cửa 

khẩu kịp thời thông tin, hƣớng dẫn đến các doanh nghiệp, chủ hàng biết và thực 

hiện theo yêu cầu để việc thông quan hàng hóa diễn ra đƣợc nhanh chóng, thuận 

lợi. 

          * Kết quả Kim ngạch xuất nhập khẩu: 

Theo số liệu của cục Hải quan tỉnh, Từ 01/01/2019 đến hết 12/05/2019 

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 1.515,7 

triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018 (trong đó kim ngạch xuất khẩu 

đạt 806,8 triệu USD, giảm 18%; kim ngạch nhập khẩu đạt 708,9 triệu USD, tăng 

23%). Ƣớc tính đến hết 30/6/2019, tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1733,48 

triệu USD. Nguyên nhân giảm do Trung Quốc tăng cƣờng quản lý, thực hiện 

việc truy suất nguồn gốc hàng hoá đối với hoa quả nông sản và chỉ nhập khẩu 

đối với 8 loại quả trong danh mục. Một số mặt hàng hoa quả nông sản chƣa có 

trong danh mục không xuất đƣợc nhƣ trƣớc. Tại cửa khẩu Tân Thanh mặt hàng 

quả Thanh Long do phí bến bãi bên Trung Quốc thu cao nên các thƣơng nhân đã 

chuyển đi các tỉnh khác nhƣ Quảng Ninh, Lào Cai.  

         * Về xuất nhập cảnh:   

Tính đến ngày 15/6/2019, Lƣợng ngƣời XNC qua các cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh đạt 1.591.950 lƣợt ngƣời, tăng 3.05% so với cùng kỳ năm 2018, trong 

đó lƣợng ngƣời xuất cảnh đạt 934.328 lƣợt ngƣời (tăng 7.4% so với cùng kỳ 

2018), lƣợng ngƣời nhập cảnh đạt 617.622 lƣợt ngƣời (giảm 3.2% so với cùng 

kỳ 2018). Ƣớc tính đến hết tháng 6/2019, lƣợng ngƣời XNC qua các cửa khẩu 

đạt 1.751.950 lƣợt ngƣời 

* Kết quả thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu (theo Quyết 

định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về mức 

thu, cơ quan tổ chức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công 
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trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn): 

Tính đến ngày 10/6/2019, tổng số tiền phí thu đạt 244.450 triệu đồng 

/199.968 lƣợt xe. So với cùng kỳ năm 2018, số thu phí giảm 15,8%, lƣợt xe giảm 

5,8%. Ƣớc tính đến hết 30/6/2019, tổng số tiền thu phí đạt 274.450 triệu 

đồng/224.968 lƣợt xe. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019. 

1. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban 

Quản lý về công tác Thông tin đối ngoại (nắm bắt tình hình, báo cáo định kỳ, 

xúc tiến thu hút đầu tƣ vào Khu kinh tế cửa khẩu của Lạng Sơn...) 

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm 

năng phát triển và đầu tƣ vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

thông qua việc hợp tác, cung cấp thông tin, bài viết cho các cơ quan thông tấn, 

báo chí có uy tín trong khu vực; các sự kiện thƣơng mại và du lịch, các hội chợ, 

triển lãm và hội thảo quốc tế và sắp tới là hội nghị xúc tiến đầu tƣ tỉnh Lạng Sơn 

năm 2019.  

 3. Chủ động trao đổi thông tin, hợp tác với các đơn vị chức năng quản lý 

cửa khẩu, chính quyền địa phƣơng phía Trung Quốc trong công tác quản lý cửa 

khẩu, đƣờng biên mốc giới; kịp thời giải quyết các vƣớng mắc phát sinh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua các cửa khẩu thuộc địa bàn, trao đổi thƣờng xuyên, thống nhất giải quyết 

các vƣớng mắc trong quản lý, điều hành thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua các cửa khẩu trong thời gian tới. 

4. Đổi mới hình thức và nâng cao chất lƣợng Trang thông tin điện tử của 

Ban Quản lý để hỗ trợ phục vụ các đơn vị có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ nhằm cải 

thiện môi trƣờng kinh doanh khu vực cửa khẩu. 

Ban Quản lý trân trọng báo cáo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyển thông; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các Phòng CM; 

- Các Trung tâm QLCK; 

- Lƣu: VT, KH. 

 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

       

 
 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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