
 

 

  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: 212 /BC-BQLKKTCK       Lạng Sơn, ngày  19 tháng  9  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Công tác thông tin đối ngoại tháng 9/2019 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

thông tin đối ngoại tỉnh (theo Quyết định số 249-QĐ/TU ngày 13/4/2016 của 

Tỉnh ủy Lạng Sơn), Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017của Ủy ban 

nhân dân tỉnh); Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (Ban 

Quản lý) báo cáo công tác thông tin đối ngoại tháng 9/2019 như sau: 

1. Về cung cấp thông tin đối ngoại 

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 thương mại biên giới, các cơ chế chính 

sách điều hành thay đổi bên phía Trung Quốc để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo 

UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các khó khăn vướng 

mắc tại các khu vực biên giới. 

2. Về công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Khu KTCK 

Thực hiện Công văn 828/UBND-KTTH ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc phối hợp với Tạp chí Vietnam Business Forum thuộc Phòng Thương mại 

và công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện chuyên đề Hội nghị Xúc tiến đầu tư 

tỉnh Lạng Sơn năm 2019, trong tháng 9 Ban Quản lý đã cung cấp thông tin về kết 

quả nổi bật của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn trong công tác thu 

hút đầu tư và đóng góp chung trong việc phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Lạng Sơn 

cho Tạp chí để xuất bản chuyên đề về Lạng Sơn.  

Ngoài ra, Ban Quản lý đã tham gia Đoàn công tác của tỉnh tiếp xúc doanh 

nghiệp để quảng bá giới thiệu về Khu Kinh tế cửa khẩu trước thềm Hội nghị Xúc 

tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 theo Chương trình 27/CTr-UBND ngày 

21/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Về gặp gỡ và hội đàm với các đơn vị phía Trung Quốc  

- Ngày 18/9, Ban Quản lý chủ trì Đoàn công tác gồm 11 người sang trao 

đổi hội đàm với Chính Phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây. Tại cuộc hội 

đàm, hai Bên đã cùng nhau trao đổi để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tại cặp 

cửa khẩu song phương Chi Ma- Ái Điểm và khảo sát thực tế để cùng thống nhất 

đề xuất cấp trên phương án, thủ tục để mở cửa trở lại cặp cửa khẩu Co Sâu (Ba 

Sơn) – Bắc Sơn và lối mở Co Sa – Nà Hô. 
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- Cũng trong ngày 18/9, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng 

chức năng tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị gặp mặt trao đổi với lãnh đạo Ban Quản 

lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường tại đường biên Khu vực mốc 1119-1120 

cùng nhau thống nhất các giải pháp để thuận lợi hóa thông quan hàng hóa xuất nhập 

khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. 

- Từ ngày 20-22/9, Đoàn đại biểu của Ban Quản lý cùng Ban Bảo thuế 

tổng hợp Bằng Tường tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN lần thứ 

16 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc nhằm tăng cường mối quan 

hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai Bên và thúc đẩy thu hút nhiều hơn các 

doanh nghiệp hoạt động thương mại biên giới qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị- Hữu 

Nghị Quan 

Lũy kế, ước đến hết tháng 9/2019, Ban Quản lý đã chủ trì đón tiếp 06 Đoàn 

công tác với 71 lượt người, tổ chức 07 Đoàn ra với 61 lượt người. Ngoài ra, tham 

gia 01 Đoàn công tác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn đi thăm và làm việc 

tại tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 09-13/9/2019.  

Về trao đổi thư công tác: Trong tháng 9, Ban Quản lý đã Trao đổi 02 thư 

Công tác (Trong đó có 01 thư Trung Quốc) gồm: Phúc đáp thư mời tham dự hội 

đàm của Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh và Thư công tác của Ban Quản lý 

Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường. Lũy kế đến hết tháng 9, Ban Quản lý đã trao 

đổi 36 Thư công tác (trong đó đã nhận 17 Thư Trung Quốc)  

4. Tình hình hoạt động tại cửa khẩu  

- Tại cửa khẩu Hữu Nghị: Trong tháng 9, Do nhu cầu hàng hóa để phục vụ 

Tết trung thu tăng cao nên lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu 

qua cửa khẩu cũng tăng so với tháng trước (có thời điểm lên tới hơn 700 xe/ 

ngày) nên đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện trong một số thời điểm, tuy nhiên 

các lực lượng chức năng tại cửa khẩu hai Bên đã nhanh chóng phối hợp tạo điều 

kiện thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. 

- Tại các cửa khẩu khác: tình hình hoạt động thương mại biên giới, thông 

quan cơ bản diễn ra bình thường, thông suốt. Ban Quản lý đã chỉ đạo các Trung 

tâm QLCK tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu 

thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh, 

xuất nhập khẩu, quản lý, vận hành hiệu quả các công trình hạ tầng cửa khẩu. 

* Kết quả Kim ngạch xuất nhập khẩu: 

 Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trong 

tháng 9 ước đạt đạt 240 triệu USD, tăng 11,6% so với tháng 8/2019 (trong đó 

Xuất khẩu đạt 80 triệu USD tăng 26,9%, Nhập khẩu đạt 160 triệu USD, tăng 

5,2%). 

Lũy kế từ 1/1- 30/9/2019, tổng Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2.513 

triệu USD, giảm 12,23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Kim ngạch xuất 

khẩu đạt 1.204 triệu USD, giảm 30,73%, kim ngạch nhập khẩu đạt 1.309 triệu 

USD, tăng 16,3%. 
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* Về xuất nhập cảnh:  

Lượng người XNC trong tháng 9/2019 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 

ước đạt 290.000 lượt người, tăng 1,29% so với tháng 8/2019. Trong đó, xuất cảnh 

ước đạt 180.000 lượt người tăng 3,61%; nhập cảnh ước đạt 110.000 lượt người, 

giảm 0.09 %. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, lượng người XNC qua các cửa khẩu 

ước đạt 2.251.168 lượt người, trong đó xuất cảnh đạt 1.563.363 lượt người, nhập 

cảnh đạt 977.515 lượt người. 

* Kết quả thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) 

phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích 

công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Số thu tháng 9/2019 ước đạt 49.020 triệu đồng/38.832 lượt xe. Lũy kế 9 

tháng đầu năm năm 2019, số thu phí ước đạt  442.038 triệu đồng/ 342.557 lượt 

xe, so với cùng kỳ 2018, số thu phí giảm 9,69 %, lượt xe giảm 2,48%.   

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn tổng hợp báo cáo./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyển thông; 

- Lãnh đạo Ban; 

- VP, các Phòng CM; 

- Các Trung tâm QLCK; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 

       

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Quyết 
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