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pháp quản lý hàng hóa XNK, 

phương tiện vận tải của phía 

Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc 

tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh 

Hà Giang 

Hà Giang, ngày       tháng      năm    

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện công văn số 808/VPCP-KTTH ngày 05/02/2020 của Văn 

phòng Chính phủ và công điện số 224/CĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển 

hàng hóa qua biên giới và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về việc thông 

quan hàng hóa qua biên giới trong bối cảnh phòng chống dịch Covid – 19. Tỉnh 

Hà Giang đã chủ động trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc về phương án  

quản lý, giám sát hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa 

khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, Trung Quốc. Theo đó, hoạt 

động xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa qua cặp cửa khẩu này vẫn được duy trì 

hoạt động bình thường; tuy nhiên, số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và phương 

tiện vận tải được thông quan trong ngày giảm xuống còn khoảng 30 – 40%, so 

với điều kiện bình thường (tương đương khoảng 65-70 container/ngày) và dẫn 

tới hiện tượng phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu phải lưu bãi qua 

đêm, để chờ xuất khẩu hàng hóa (hiện trung bình có khoảng từ 70 đến 100 

xe/ngày đêm). 

Ngày 10/4/2020, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang nhận được Thông báo 

từ Cục Thương vụ Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc, kể từ 

ngày 09/04/2020, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19, phía 

Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định mới về quản lý người điều kiện phương 

tiện vận tải qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, 

Trung Quốc, để giao nhận hàng hóa. Cụ thể, phía Trung Quốc chỉ cho phép 

những lái xe phía Việt Nam có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh Hà Giang mới được 

điều khiển phương tiện sang giao, nhận hàng tại phía cửa khẩu Thiên Bảo, 

Trung Quốc và phải đi về trong ngày; phía bạn cũng giới hạn lái xe của Trung 

Quốc chỉ bao gồm những công dân có hộ khẩu tại huyện Malipho, Châu Văn 

Sơn, tỉnh Vân Nam. Để thực hiện biện pháp nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Hà Giang đang phối hợp với phía Trung Quốc lập, thống nhất danh sách lái xe, 
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dự kiến 100 người (mỗi bên 50 người), để thực hiện việc vận tải hàng hóa qua 

lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, Trung Quốc. 

Việc phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 

19, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và 

phương tiện trong ngày qua lại cặp khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên 

Bảo, Trung Quốc. Do đó, để tránh chế việc ùn tắc hàng hóa xuất khẩu; đặc biệt 

là, các hàng hóa nông sản tươi sống của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu quốc 

tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang; đồng thời, nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về 

kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp phương tiện, hàng hóa 

xuất khẩu phải lưu kho bãi quá dài ngày tại cửa khẩu. Sở Công Thương tỉnh Hà 

Giang trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương phối hợp thực hiện: 

1. Thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng 

của tỉnh Hà Giang, để cập nhật nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua 

cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.  

2. Thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp, 

thương nhân xuất khẩu nông sản: 

- Các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh 

Thủy, tỉnh Hà Giang, để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa xuất 

khẩu; chủ động trao đổi thông tin về số lượng hàng hóa xuất khẩu, dự kiến thời 

gian vận chuyển hàng đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cho đối 

tác tại tỉnh Hà Giang và phía Trung Quốc biết, để sắp xếp thời gian giao nhận 

cho phù hợp, tránh phải lưu kho bãi, đặc biệt là đối với các hàng hóa nông sản 

tươi sống xuất khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới. 

- Chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định về nhập khẩu hàng hóa của 

phía Trung Quốc như: Chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất nhập 

khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; các quy 

định về tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, quy 

cách đóng gói, chất lượng, chủng loại.  

3. Sở Công Thương tỉnh Hà Giang sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, 

tình hình hoạt động của các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh nói chung, cửa khẩu quốc 

tế Thanh Thủy nói riêng và các thông tin có liên quan lên Trang thông tin điện 

tử của ngành tại địa chỉ: http://sct.hagiang.gov.vn. 

Đầu mối thông tin liên hệ: (1) Phòng QLXNK, Sở Công Thương Hà 

Giang. SĐT: 02193.866.193; đ/c Nguyễn Thị Nga, chuyên viên phụ trách; đ/c 

Ngô Thị Thơm – Trưởng Phòng QLXNK, ĐT:0977.382.108. (2) bà Hoàng Thị 
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Hương – Chuyên viên Văn phòng đại diện BQL khu kinh tế tại cửa khẩu quốc tế 

Thanh Thủy – điện thoại: 0838244388. 

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục XNK – BCT; 

- BQL Khu kinh tế tỉnh; 

- Hội TMXNK tỉnh Hà Giang; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC-XTCT (đăng tin); 

- Lưu: VT, Vnptioffice, QLXNK. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Thế 
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CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LÁI XE XUẤT NHẬP CẢNH  

QUA CỬA KHẨU THIÊN BẢO – TRUNG QUỐC 

Căn cứ yêu cầu phòng dịch của Trung Quốc, nay áp dụng các biện pháp 

quản lý đối với lái xe và phương tiện vận chuyển hàng hóa hai nước Việt – 

Trung, như sau: 

1. Thực hiện biện pháp lái xe xuất nhập cảnh và quay về trong ngày 

Đối với lái xe Việt Nam nhập cảnh, bắt buộc phải dừng đỗ tại khu vực 

được chỉ định để bốc dỡ hàng hóa. Nhóm lái xe này phải chịu sự giám sát của 

người phụ trách giám sát kho bãi. Bốc dỡ hàng hóa xong thì ngay lập tức lái xe 

quay về Việt Nam. Đối với xe chở hàng nếu không thể bốc dỡ hàng xong trong 

ngày thì phải dừng đỗ trong khu vực chỉ định. 5h-5h30 (giờ Bắc Kinh) chủ hàng 

phải có trách nhiệm đưa lái xe ra Trạm kiểm soát liên ngành làm thủ tục xuất 

cảnh. Đồng thời 9.30-10h ngày hôm sau tập trung tại Bãi đỗ xe của Trạm kiểm 

soát liên ngành bố trí xe chuyên dụng đón lái xe Việt Nam quay trở lại bãi kiểm 

hóa chỉ định để lái xe xuất cảnh về Việt Nam. Mọi người khi tham gia quá trình 

đưa đón này phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ cá nhân. 

2. Biện pháp quản lý đối với lái xe của cả hai bên 

Sau khi thông báo cho BQL khu kinh tế của phía Việt Nam, từ ngày 

09/4/2020, cơ quan quản lý cửa khẩu của cả hai bên thống nhất áp dụng phương 

án lập danh sách lái xe xuất nhập cảnh phải là người địa phương của Hà Giang 

và Malipo. Lái xe của Việt Nam chỉ giới hạn là lái xe của tỉnh Hà Giang, lái xe 

Trung Quốc chỉ giới hạn là người có hộ khẩu tại Malipo. Hai bên thực hiện 

phương án lập danh sách người và xe cố định, mỗi danh sách không quá 100 

người ( Mỗi bên 50 người). Trước mắt Danh sách của phía cửa khẩu Thiên Bảo 

đăng ký cho lái xe vận chuyển hàng hóa quốc tế gồm hơn 20 người. Trong thời 

gian tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh, nhóm lái xe Trung Quốc sẽ do 

công ty tuyển dụng chịu trách nhiệm quản lý và phải được kiểm tra sức khỏe 

định kỳ. 

              

Người dịch 

Nguyễn Thị Nga. SĐT: 0912497214 

   

 

BẢN DỊCH 
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天保口岸出入境驾驶员管控措施 
 

  根据中国相关部门防控要求，对中越双方货运车辆及驾驶员

实行管控措施，具体为： 

  一、实行出入境驾驶员当天返回措施 

  对越方入境车辆，须停放在指定监管场所完成货运装卸，车

辆驾驶员由监管场所负责人和货物业主实施统一监管，装卸完成

后立即取车返回越南。对当日不能完成装卸的越南货车须停放在

指定货场，由货物业主负责将驾驶员于下午 5:00—5:30（北京时

间）统一运送至联检大楼办理出境手续。并于次日 9:30—10:00

（北京时间）统一入境并集中在联检大楼停车场，由货物业主于

9:30—10:00（北京时间）安排专用车辆送指定监管货场取车出

境。在接送期间所有人员必须做好个人防护措施。 

  二、对双方驾驶员实行备案管理 

   经通报越方口岸管委会，从 4 月 9 日起，双方口岸管理部门对

出入境驾驶员按照本地、就近原则实行登记备案。越方驾驶员仅

限河江省当地人员，中方驾驶员仅限麻栗坡籍人员，双方实行定

人定车备案，且备案总数不得超过 100 人（中越双方各 50

人）。目前，天保口岸备案登记有跨境运输驾驶员 20 余人。并

已完成咽拭子采样。在疫情防控期间，中方驾驶员由聘请的公司

集中管理，定期进行核酸检测。 
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