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I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- Hoạt động kinh tế biên mậu phát triển đã làm phong phú, sống động hoạt 

động thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời còn tạo điều kiện khai thác và phát 

huy được thế mạnh và tiềm năng của tỉnh, kết hợp nội lực với ngoại lực, thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý hơn. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

phát triển không những thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân khu 

vực biên giới mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực đối 

với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

        -  Cơ sở hạ tầng, dịch vụ vùng biên giới, cửa khẩu ngày càng được đầu tư 

phát triển, bến bãi vận tải, giao nhận hàng hoá phục vụ xuất nhập khẩu đã được 

nâng cấp, mở rộng. Những cặp cửa khẩu đã được mở và nâng cấp tạo điều kiện 

thuận lợi cho giao lưu kinh tế - thương mại, văn hoá -xã hội qua biên giới. Hạ 

tầng cơ sở về giao thông, thương mại được xây dựng đã thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh xuất khẩu sang Trung Quốc.  

        -  Hoạt động quản lý điều hành tại các cửa khẩu đã có nhiều tiến bộ; các thủ 

tục hành chính, thủ tục xuất nhập cảnh người và phương tiện phục vụ cho hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá đã được đơn giản hoá.  

        - Hợp tác kinh tế biên mậu đã góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu 

nghị, láng giềng truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai bên, thúc đẩy giao 

lưu kinh tế, văn hoá – xã hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, mở rộng thị trường, 

cải thiện đời sống xã hội, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động, 

nâng cao dân trí và củng cố an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới. 

        - Các thành phần tham gia vào hoạt động thương mại biên giới ngày càng 

đa dạng và phong phú. Qua đó góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao 

động không chỉ tại các cửa khẩu, các huyện biên giới mà còn người lao động ở 

nhiều tỉnh khác. 

- Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu có nhiều thay đổi. Thông qua hoạt động   xuất khẩu 

hàng hoá qua cửa khẩu của Hà Giang, đã xuất khẩu được một khối lượng lớn các 

mặt hàng nông, lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng chất lượng không cao 

như: chè, cà phê, cao su, các sản phẩm từ gỗ, hạt điều, sắn các loại, .. đặc biệt là 

các sản phẩm trái cây như: thanh long, vải, chuối, dưa hấu và nhãn, chôm chôm, 

xoài… đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ 

vận tải, dịch vụ hỗ trợ khác của Hà Giang nói riêng và của Việt Nam nói chung.  
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 - Tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên tuyến biên giới được kiểm soát;  ANTT trật tự trên tuyến biên 

giới được giữ vững, ổn định, không xảy ra diễn biến phức tạp. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biên mậu chưa đồng bộ, đặc 

biệt là mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống kho bãi và hạ tầng cửa khẩu. 

 - Về chính sách biên mậu: thiếu linh hoạt, thiếu thống nhất và chưa tương 

quan với cơ chế quản lý thương mại biên giới của nước có chung đường biên 

giới; thể hiện nhiều bất cập và vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho phát triển và quản lý thương mại 

biên giới, đặc biệt chưa có chính sách cụ thể về xuất khẩu hàng hóa phù hợp 

với từng cửa khẩu và khu vực biên giới. Cơ chế đầu tư và thu hút vốn đầu tư 

phát triển dịch vụ thương mại biên giới còn bất cập và chưa được chú trọng;  

- Các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu như: dịch vụ kho bãi, môi 

giới, tư vấn, sơ chế và vận chuyển,… chưa phát triển. Công tác dự báo thị 

trường, tổ chức thu thập và xử lý thông tin về cơ chế, chính sách, về thị trường 

Trung Quốc, nhất là thông tin về thị trường Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây và tỉnh Vân Nam chưa tốt, chưa trở thành một công cụ mạnh để chỉ đạo, 

hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc 

đúng hướng. 

 - Công tác xúc tiến đầu tư - thương mại còn hạn chế, do đó chưa khai thác 

có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.  

 - Hoạt động trao đổi thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa tỉnh Hà 

Giang và tỉnh Vân Nam Trung Quốc chủ yếu diễn ra tại cặp cửa khẩu quốc tế 

Thanh Thủy– Thiên Bảo, tại các cặp cửa khẩu, lối mở còn lại do chưa được hai 

bên công bố mở chính thức nên chủ yếu diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa của 

cư dân biên giới, theo chính sách quản lý riêng của mỗi nước. Do hiện nay, 

chính quyền tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn, Trung Quốc chưa ký kết hợp tác 

mở các đường qua lại biên giới (lối mở) và cặp chợ biên giới, nên hiện các chợ 

biên giới giữa hai bên do chính quyền cấp huyện thỏa thuận, quy định thời gian 

hoạt động phù hợp với phong tục, tập quán sinh sống của cư dân biên giới khu 

vực giáp danh; chợ biên giới hoạt động chủ yếu là trao đổi, mua bán hàng hóa 

sinh hoạt hàng ngày của cư dân biên giới. 

 -  Về doanh nghiệp hoạt động biên mậu: chủ yếu là các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, quy mô nhỏ và siêu nhỏ, mang tính thương vụ, chưa có chiến lược phát 

triển lâu dài, năng lực tài chính hạn chế, thiếu nghiệp vụ chuyên môn về xuất 

nhập khẩu nên chủ yếu là buôn bán trao tay, không ký kết hợp đồng hoặc ký kết 

hợp đồng chỉ là hình thức. Các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hoạt động xuất 

nhập khẩu có quy mô nhỏ, lẻ và chủ yếu là các mặt hàng có trị giá, số thu thuế 

thấp, không thường xuyên. 

- Về kim ngạch hàng hoá xuất khẩu: Mặc dù giá trị hàng hoá xuất khẩu thời 

gian qua tăng nhưng không ổn định và thiếu bền vững, cơ cấu hàng hoá xuất 
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khẩu còn nhiều bất cập. Hàng hoá xuất khẩu phần lớn là sản phẩm thô và 

nguyên liệu, nông sản chưa qua chế biến. Hàng hóa xuất khẩu có giá trị thấp do 

hạn chế của các thương nhân Việt Nam trong việc đóng gói bao bì và nhãn mác 

hàng hoá.  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  TMBG NĂM 2016 

1. Xuất nhập khẩu hàng hóa 

  * Kết quả: Tổng trị giá kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn Hà Giang 

năm 2016 (số liệu từ 1/1/2016 đến 30/11/2016) đạt 1.038,2 triệu USD, tăng 

576% so với cùng kỳ năm trước (153,5 triệu USD), đạt 347% so với chỉ tiêu 

nghị quyết HĐND tỉnh giao (300 triệu USD). Ước thực hiện đến 31/12/2016 đạt 

1.160 triệu USD. 

Cụ thể: 

- Xuất khẩu: 674,8 triệu USD, tăng 731% so với cùng kỳ năm trước 

(81,2 triệu USD). Mặt hàng chủ yếu: Quả tươi các loại, ván bóc, Antimony... Tái 

xuất hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất mặt hàng bản mạch máy chủ; hàng hóa 

xuất chuyển cửa khẩu. 

- Nhập khẩu: 363,4 triệu USD, tăng 402% so với cùng kỳ năm trước 

(72,3 triệu USD). Mặt hàng NK chủ yếu: Năng lượng điện, máy móc thiết bị 

các loại, bột đao, đường ống nước...Tạm nhập hàng kinh doanh TN - TX mặt 

hàng bản mạch máy chủ. 

- Hàng hóa mua bán, trao đổi của CDBG: 36.487 USD so với cùng kỳ 

năm trước (27.269 USD) tăng 33%. Mặt hàng chủ yếu là hàng hoá tiêu dùng 

phục vụ đời sống sinh hoạt của cư dân. 

- Phƣơng tiện vận tải XNC: 53.504 lƣợt, tăng 256% so với cùng kỳ năm 

trước (15.031 lượt).  

* Nguyên nhân kim ngạch XNK tăng so với cùng kỳ năm 2015 là do: 

Phát sinh mới mặt hàng bản mạch máy chủ (kinh doanh tạm nhập tái xuất). Mặt 

hàng quả tươi các loại tăng đột biến 1.115% (so với cùng kỳ 2015). 

 Trong năm 2016 kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 

2015 và tăng cao nhất so với những năm gần đây. Nguyên nhân: thực hiện Hiệp 

định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc, biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi 

đặc biệt ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 đã cắt giảm mạnh trên tất 

cả các dòng thuế, trong đó hàng hóa nông sản được cắt giảm mạnh nhất, chủ yếu 

còn từ 0% đến 5%; Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng 

hóa qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy và cửa khẩu song phương Xín Mần ngoài 

việc được hưởng các ưu đãi chung về thuế xuất thuế nhập khẩu, còn được hưởng 

các ưu đãi riêng của tỉnh (Nghị quyết 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 

của Hội đồng nhân dân tỉnh). Do đó, trong năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu 

hàng hóa giữa tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn, Trung Quốc đã tăng 4,76 lần so 

với năm 2015 và đạt ở mức cao nhất kể từ trước đến nay. 

2. Lƣu thông biên giới 
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Trong năm 2016, Số lượt người đăng ký xuất cảnh: 15.214 lượt người; số 

lượt người đăng ký nhập cảnh: 716.166 lượt người và 55.184 lượt phương tiện.    

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TMBG TẠI CÁC CỬA KHẨU  

1. Khu KTCK Thanh Thủy 

*  Tình hình xuất nhập khẩu  

Tổng kim ngạch Xuất nhập khẩu từ ngày 01/01/2016 đến 15/12/2016 đạt 

1.165.676.273,33 USD tăng 711% so với cùng kỳ năm 2015;  

 Tổng số thuế đã nộp ngân sách từ ngày 01/01/2016 đến 15/12/2016 đạt: 

180,575 tỷ đồng, đạt 94 % kế hoạch giao, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015. 

Công tác thu phí theo Nghị quyết số 72/2012/NQ-HĐND: Tổng số thu phí lề 

đường bến bãi đạt 12,209 tỷ đồng, tăng 254 % so với cùng kỳ năm 2015 (4,8 tỷ 

đồng).  

Tổng số người XNC: 746.446 lượt người (Trong đó: Người Việt Nam XNC 

238.610 lượt; Người Trung Quốc XNC 507.836 lượt). 

Tổng số phương tiện XNC: 565.607 lượt. Trong đó phương tiện Việt Nam 

XNC 193.850 lượt, Phương tiện Trung Quốc XNC 371.575 lượt. 

Người quá cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy: 103 lượt với 15 Quốc 

tịch. 

 

 

*  Tình hình hoạt động Thương mại tại khu KTCK Thanh Thủy 

Hiện có 16 hộ kinh doanh nước ngoài và 22 hộ kinh doanh là người Việt 

Nam tham gia buôn bán thường xuyên tại khu Trung tâm thương mại cửa khẩu 

Thanh Thủy. Các hoạt động thương mại chủ yếu: buôn bán trao đổi hàng hóa cư 

dân hai nước Việt – Trung, mặt hàng chủ yếu gồm: quần áo, đồ gia dụng, máy 

móc… Nhìn chung hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại khu KTCK Thanh 

Thủy diễn ra khá sôi nổi. Các mặt hàng kinh doanh, buôn bán đa dạng, phong 

phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm cho dân cư, khách tham quan, du lịch tại 

khu KTCK Thanh Thủy. 

2. Tình hình hoạt động TMBG tại các huyện biên giới 

Trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Hà Giang tiếp giáp với tỉnh Vân Nam 

và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Hà Giang có 27 chợ xã biên giới và chợ cửa 

khẩu; hàng hoá trao đổi, mua bán của cư dân hai bên biên giới chủ yếu thông 

qua chợ xã biên giới và các cặp chợ cửa khẩu. Nhóm hàng trao đổi cư dân biên 

giới chủ yếu là hàng nông sản, lâm sản, tự sản, tự tiêu và hàng tiêu dùng thiết 

yếu, trị giá hàng hoá trao đổi của cư dân biên giới không lớn: 

2.1. Huyện Quản Bạ 
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Huyện Quản Bạ có 5 xã biên giới
1
 và 05 chợ biên giới hoạt động thường 

xuyên: Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Cao Mã Pờ, Bát Đại Sơn, Tả Ván. Hàng hóa 

trao đổi tại các chợ xã biên giới thông qua các lối mòn, lối mở chủ yếu là đồ gia 

dụng với số lượng nhỏ lẻ. Hoạt động tại các lối mở chủ yếu là thăm thân, trao 

đổi hàng hóa, không có hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên số lượng người 

qua lại hai bên biên giới tăng nên lượng hàng hóa cũng có xu hướng gia tăng.  

Trong năm 2016, công tác tuần tra kiểm soát đã đăng ký làm thủ tục xuất 

cảnh cho 4.693 lượt người Việt Nam sang Trung Quốc và 1.268 lượt người 

Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Hoạt động tại các lối mở chủ yếu là thăm 

thân, trao đổi hàng hóa, không có hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên số lượng 

người qua lại hai bên biên giới tăng nên lượng hàng hóa cũng gia tăng rõ rệt.  

2.2. Huyện Yên Minh 

 Trên địa bàn huyện có 04 xã biên giới
2
 và 03 chợ biên giới, bao gồm: chợ 

Bản Muồng xã Bạch Đích; chợ Phú Lũng xã Phú Lũng và chợ mốc 358 xã Bạch 

Đích. Các chợ hoạt động không thường xuyên, họp phiên, mỗi tuần 01 phiên. 

Trong số các chợ biên giới, chợ cửa khẩu mốc 358 xã Bạch Đích là chợ hoạt 

động hiệu quả nhất. Các mặt hàng mua bán trao đổi tại chợ đa dạng phong phú, 

các mặt hàng chủ yếu là các mặt hàng phục vụ cư dân vùng biên giới. Lưu lượng 

người XNC trung bình 1.200 lượt người/năm. 

 

2.3. Huyện Đồng Văn 

Trên địa bàn huyện Đồng Văn có 09 xã biên giới
3
. Hiện có 06 chợ biên 

giới đang hoạt động đó là: Chợ trung tâm huyện Đồng Văn; chợ trung tâm xã 

Lũng Cú; chợ trung tâm xã Má Lé; chợ trung tâm xã Sà Phìn; chợ trung tâm xã 

Phố Cáo; chợ trung tâm thị trấn Phố Bảng. 

- Tổng kim ngạch Xuất nhập khẩu từ ngày 01/01/2016 đến 15/12/2016 

đạt: 13.228.401,24 USD. Trong đó: Xuất khẩu đạt: 13.208.012,84 USD, mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu: Thịt đông lạnh, rượu; trao đổi cư dân biên giới đạt: 

20.388,4 USD 

2.4. Huyện Mèo Vạc 

Huyện Mèo Vạc có 3 xã biên giới
4
, 01 cửa khẩu phụ Săm Pun, một lối mở 

Lũng Làn – Pờ Tú và 03 chợ biên giới. Hoạt động Thương mại biên giới chủ 

yếu diễn ra tại các mốc thông qua các chợ biên giới. Hàng hóa trao đổi của cư 

dân hai bên biên giới gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng, buôn bán 

nhỏ lẻ và gặp gỡ giao lưu của cư dân trên địa bàn các xã và các huyện của nước 

bạn Trung Quốc, lưu lượng người tham gia họp chợ giao động từ 200 - 300 

người/phiên chợ, giá trị trao đổi hàng hóa mỗi phiên chợ từ 30 - 50 triệu 

đồng/phiên chợ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ ngày 01/01/2016 đến 

                                           
1
 Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Cao Mã Pờ, Bát Đại Sơn và Tả Ván. 

2
Bạch Đích, Na Khê, Phú Lũng, Thắng Mố.  

3
 Phố Cáo, Phố Bảng, Xà Phìn, Ma Lé, Lũng Cú, Đồng Văn, Sủng Là, Lũng Táo, Phố Là. 

4
  Sơn Vĩ, Thượng Phùng, Xín Cái. 
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15/12/2016 đạt: 406.885,4 USD; trong đó: xuất khẩu đạt: 370.880 USD, mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu: thức ăn cho mèo ; nhập khẩu đạt: 35.690,4 USD, mặt 

hàng nhập khẩu chủ yếu: Antimony dạng thỏi; cư dân biên giới đạt: 315 USD 

2.5. Huyện Vị Xuyên 

 Trên địa bàn huyện có 05 xã biên giới
5
. Hiện có 03 chợ xã biên giới và 

chợ cửa khẩu gồm: Chợ Minh Tân, Lao Chải, Thanh Thủy. Hoạt động tại các 

chợ biên giới có chợ xã Minh Tân được duy trì thường xuyên, họp chợ đúng 

ngày và có hiệu quả. Các sản phẩm hàng hóa tại các chợ cơ bản đáp ứng được 

nhu cầu mua bán trao đổi của nhân dân, mặt hàng chủ yếu là các sản phẩm nông 

sản địa phương và hàng hóa tiêu dùng, may mặc phục vụ cho sinh hoạt của 

người dân. 

 2.6. Huyện Hoàng Su Phì 

Trên địa bàn huyện có 4 xã biên giới
6
; có 02 chợ biên giới Mốc 227 

Thàng Tín và chợ xã Bản Máy được duy trình hoạt động họp thường kỳ vào thứ 

7 hàng tuần, giá trị trao đổi hàng hoá từ 25 triệu - 30 triệu/phiên chợ. Hoạt động 

trao đổi hàng hóa qua biên giới còn nhỏ lẻ, chủ yếu là nhân dân hai bên qua lại 

thăm thân, mua sắm vật dụng phụ vụ cho sinh hoạt gia đình. Các mặt hàng nhập 

khẩu từ Trung Quốc vào tiêu thụ trên địa bàn chợ biên giới gồm các loại hàng 

hoá như: Phân đạm URE và một số hàng tiêu dùng thuần tuý nhỏ lẻ của các tiểu 

thương và cư dân biên giới đi chợ phiên mốc 198 Xín Mần mua mang về bán tại 

các chợ biên giới trên địa bàn huyện như: đèn pin, pin đèn, ủng cao su…  

2.7. Huyện Xín Mần 

Trên địa bàn huyện có 4 xã biên giới
7
; có 05 chợ biên giới duy trì hoạt 

động tổ chức họp theo phiên vào các ngày thứ năm, thứ sáu hàng tuần. 

Trong năm 2016, Tại cửa khẩu Xín Mần hoạt động xuất khẩu gạo gặp 

nhiều khó khăn do lực lượng chức năng phía Trung Quốc lập rào chắn, barie… 

tại các lối mở ngăn chặn việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc.  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ ngày 01/01/2016 đến 15/12/2016 đạt: 

521.896; trong đó: xuất khẩu đạt: 452.330 USD, nhập khẩu đạt: 53.325 USD, 

mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: fero silic; cư dân biên giới đạt: 16.241 USD. 

IV. CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

1. Hoạt động ngân hàng 

- Tình hình thanh toán biên mậu: Công tác thanh toán biên mậu trên địa 

bàn tỉnh được thực hiện tại 04 Chi nhánh Ngân hàng thương mại; các đơn vị 

cung ứng dịch vụ không ngừng đổi mới công nghệ, phát triển dịch vụ thanh toán 

tại các điểm giao dịch; đảm bảo thực hiện kịp thời, chính xác các phát sinh về 

chuyển tiền qua biên giới và tiếp nhận chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam. 

                                           
5
 xã Thanh Thủy, Minh Tân, Lao Chải, Xín Cái, Thanh Đức. 

6
  Thàng Tín, Bản Máy, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn, Chiến Phố 

7
  Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn 
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Doanh số thanh toán biên mậu qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh năm 2016 

ước đạt 34 triệu CNY (tương đương 5 triệu USD), gồm 130 món. So với cùng 

kỳ năm trước tăng 70 món thanh toán, số tiền tăng 10 triệu CNY, tỷ lệ tăng 42%. 

- Hoạt động của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân: Trên địa bàn tỉnh hiện 

nay có 06 bàn thu đổi ngoại tệ cá nhân được cấp phép đang hoạt động, thực hiện 

mua bán đồng CNY. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang thường 

xuyên giám sát hoạt động của các bàn đổi ngoại tệ cá nhân. Các bàn đổi nhân 

dân tệ hoạt động ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch đồng tiền 

của nước có chung biên giới; đồng thời chấp hành tốt các quy định của pháp luật 

trong việc quản lý ngoại tệ.  

Doanh số mua bán ước đạt 2,5 triệu CNY, so với cùng kỳ năm trước tăng 

0,9 triệu CNY, tỷ lệ tăng 56%. 

2. Lĩnh vực nông nghiệp 

Trạm kiểm dịch cửa khẩu Thanh thủy trực thuộc Chi cục thú y–Sở  Nông 

nghiệp và PTNT Hà Giang thường xuyên trực 24/24 giờ, chủ động phối hợp với 

các cơ quan chức năng liên quan như: Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng 

cùng với các huyện, các xã biên giới thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát và 

ngăn chặn việc nhập khẩu qua cửa khẩu các sản phẩm gia súc, gia cầm, sản 

phẩm động vật nhập khẩu qua biên giới và lưu thông trên địa bàn. 

- Đối với mặt hàng là sản phẩm động vật, thủy hải sản: Năm 2016 đã thực 

hiện  kiềm dịch hàng xuất nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu 

tổng số 382 xe ô tô hàng hóa (cửa khẩu Thanh thủy 368 xe, cửa khẩu Săn Pun 

Mèo Vạc 14 xe) với tổng số lượng hàng hóa được kiểm dịch 5.315.,8 tấn gồm 

(tôm hùm sống 57 tấn; Cá hồi ướp lạnh 4.890,7 tấn; Bào ngư sống 17,9 tấn; Hải 

sâm xấy khô 15 tấn; chân lợn và cánh gà đông lạnh 334.2 tấn. 

- Đối với mặt hàng nông sản: Tổng khối lượng hàng nông sản được kiểm 

dịch trong năm 2016: 569.896 tấn; trong đó: Hàng xuất khẩu: 566.083 tấn, Hàng 

nhập khẩu: 13.813 tấn.  

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cúm gia cầm không để dịch 

bệnh lây lan sang diện rộng, khống chế dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh.  

3. Giao thông vận tải 

Tổ chức triển khai công tác cấp giấy phép vận tải quốc tế Việt-Trung theo 

quy định tại Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ đã được Chính phủ 

hai nước ký kết. Số lượng giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Trung đã cấp 

cho các phương tiện vận tải của Việt Nam tham gia hoạt động vận tải quốc tế là: 

29.648 giấy phép (tính đến hết ngày 13/12/2016). 

Số lượng giấy phép của Trung Quốc đã cấp cho phương tiện vận tải XNC 

qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là 7.728 giấy phép. 

4. Lĩnh vực an ninh trật tự 
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Công tác đảm bảo ANTT trên các tuyến biên giới: tình hình ANTT trật 

tự trên tuyến biên giới được giữ vững, ổn định, không xảy ra diễn biến phức tạp, 

đường biên, mốc giới cơ bản được giữ nguyên trạng. Nhân dân hai nước thường 

xuyên qua lại thăm thân, tham quan du lịch, mua bán trao đổi hàng hóa. Các lực 

lượng chức năng đã chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và  kịp thời giải quyết các vụ việc xẩy 

ra đảm bảo ổn định vành đai biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.  

Công tác đảm bảo ANTT hoạt động Thương mại biên giới: Công an tỉnh 

Hà Giang đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành 

chức năng phối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường các biện pháp 

quản lý các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các 

loại phương tiện qua các cửa khẩu, đường tiểu ngạch biên giới. Phối hợp với các 

lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống các hoạt động nhập 

lậu gia cầm không qua kiểm dịch, phân bón kém chất lượng; phòng chống các 

hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, đặc biệt 

là pháo nổ, gia súc, gia cầm có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc vào địa bàn. 

5. Hoạt động tài chính 

Tổng số thuế đã thu nộp ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua các cửa khẩu của tỉnh năm 2016 đạt 29,246 tỷ đồng. Trong đó:  

- Thuế xuất khẩu: 19,328 tỷ đồng. Mặt hàng chủ yếu:  Quả các loại; hàng 

hóa xuất gia công (Quần áo, vàng mã...); ván bóc, sắn, tinh bột sắn; Antimon 

kim loại; tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất (bản mạch máy chủ, lốp xe 

ô tô con, thẻ game...); xuất khẩu hàng hóa chuyển cửa khẩu (quả khô các loại, cá 

hồi, da thuộc...). 

- Thuế nhập khẩu: 3,420 tỷ đồng. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: nguyên 

phụ liệu gia công, sản xuất xuất khẩu; năng lượng điện; ô tô bơm bê tông; quặng 

mangan chứa sắt; bột đao ướt; rau củ quả tươi, tạm nhập hàng kinh doanh tạm 

nhập tái xuất (bản mạch máy chủ). 

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý biên giới là 71,161 tỷ 

đồng, trong đó: Nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu là 

64,296 tỷ đồng đã cấp 54,846 tỷ đồng đạt 85,30% kế hoạch; Vốn phát triển kinh 

tế xã hội tuyến biên giới là 1,532 tỷ đồng đã cấp 1,500 tỷ đồng đạt 97,91% kế 

hoạch; Nguồn vốn hạ tầng cửa khẩu là 5,333 tỷ đồng đã cấp 3,75 tỷ đồng đạt 

70,31% kế hoạch. 

 Về công tác xử lý hàng tịch thu sung quỹ Nhà nước: Trong năm 2016 Sở 

Tài chính phối hợp với cùng các ngành: Chi cục kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị 

trường, Công An tỉnh tiến hành kiểm tra xử lý 57 vụ với tổng số tiền xử phạt vi 

phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước là 565.474.000 đồng. 

V. CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƢƠNG 

MẠI 
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Năm 2016, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh không diễn biến phức tạp như các địa phương khác, không có điểm 

nóng và các vụ việc nghiêm trọng xảy ra; chưa phát hiện các đường dây, ổ 

nhóm và các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Thị trường hàng hóa ổn định, đáp 

ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng; hoạt động thương mại tại vùng 

biên giới vẫn duy trì bình thường; tình hình vận chuyển gia súc, gia cầm và 

sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào địa bàn tỉnh được kiểm soát, chưa phát 

hiện sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; số vụ nhập lậu, buôn bán, vận chuyển 

hàng cấm (pháo nổ) tại thời điểm giáp Tết Nguyên đán tăng so cùng kỳ năm 

trước nhưng được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo đúng quy định của 

pháp luật; vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo... 

Kết quả: Tổng số vụ vi phạm phát hiện, bắt giữ và xử lý trong toàn tỉnh: 

1.737 vụ, giảm 1,5% so cùng kỳ với năm 2015 (1.830 vụ ); Tổng số tiền nộp vào 

NSNN: 27.101.426.651 đồng, giảm 21% so với năm 2015 (34.231.944.550 đồng). 

Trong đó:  

  Tiền XPHC: 9.964.841.800 đồng (lĩnh vực thuế nội địa: 5.160.300.000 

đồng), giảm 19% so với năm 2015 (12.261.802.500 đồng); 

  Truy thu thuế: 15.961.300.000 đồng, giảm 23% so năm 2015 

(20.732.800.000 đồng); 

  Bán hàng tịch thu: 1.237.342.050 đồng, giảm 39% so năm 2015 

(1.237.342.050 đồng); 

- Trị giá hàng hóa vi phạm: 701.677.000 đồng. 

- Trị giá hàng hóa tiêu hủy: 634.265.000 đồng. 

VI. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN TMBG, CHƯƠNG 

TRÌNH HỢP TÁC VỚI CÁC TỈNH BIÊN GIỚI CỦA TRUNG QUỐC. 

1. Tình hình triển khai thực hiện các văn bản về TMBG 

Các văn bản về quản lý hoạt động TMBG được điều chỉnh, bổ sung và 

triển khai kịp thời đã góp phần khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước vào đầu tư tại địa phương; góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại biên 

giới phát triển, thu hút dân cư ổn định cuộc sống tại khu vực biên giới, góp phần 

phát triển  kinh tế - xã hội khu vực biên giới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế Quốc tế. Thông qua phát triển kinh tế biên 

mậu, sự hợp tác thương mại biên giới còn góp phần củng cố và phát triển quan 

hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, thúc đẩy giao lưu kinh tế- văn hoá- xã hội 

củng cố an ninh Quốc phòng khu vực biên giới.  

Các chính sách thương mại biên giới đã tạo điều kiện để các địa phương 

khai thác và phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có của tỉnh, kết hợp nội lực với 

ngoại lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, thực hiện liên doanh liên kết 

với các tỉnh, thành trong cả nước, dần tạo nên những cụm kinh tế vùng biên tuy 

còn nhỏ bé nhưng năng động và có hiệu quả;  
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 Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: 

thiếu sự linh hoạt, thiếu thống nhất và chưa tương quan với cơ chế quản lý 

thương mại biên giới của  nước có chung đường biên giới; Mặt khác, chậm 

được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn gây khó khăn cho phát triển 

và quản lý thương mại biên giới, đặc biệt chưa có chính sách cụ thể về xuất 

khẩu hàng hóa phù hợp với từng cửa khẩu và khu vực biên giới. Cơ chế đầu tư 

và thu hút vốn đầu tư phát triển dịch vụ thương mại biên giới còn bất cập và 

chưa được chú trọng; Chính sách phát triển thương mại biên giới của Việt Nam 

với Trung Quốc vẫn chưa có chiến lược lâu dài, thường xuyên bị động về chính 

sách biên mậu của phía Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 

thương mại biên giới của các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là đối với việc xuất 

khẩu hàng nông sản. 

2. Tình hình triển khai các chƣơng trình hợp tác với các tỉnh biên giới 

Trung Quốc 

* Tình hình hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc: 

Thực hiện chương trình hợp tác, giao lưu giữa tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong lĩnh vực Xúc tiến thương 

mại và hiện thực hóa các nội dung đã ký kết trong Chương trình hợp tác giữa Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, 

Trung Quốc, giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2016 Hai bên đã phối hợp thực 

hiện tốt các nội dung hợp tác và đạt được những kết quả như sau: 

- Phối hợp tổ chức thành công hội nghị xúc tiến thương mại biên giới năm 

2016 tại Hà Giang, Việt Nam; 

- Hai bên đã phối hợp tổ chức khảo sát các lối mở trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sau khảo sát 

hai bên đã thống nhất lựa chọn 07 cặp lối mở để báo cáo cấp có thẩm quyền thỏa 

thuận công bố chính thức là lối mở biên giới để tạo điều kiện thuận lợi cho phát 

triển thương mại biên giới 2 bên; 

- Thống nhất thực hiện đấu nối cầu Nà La – Thiên Bảo, xây dựng cặp chợ 

biên giới Nà La – Hoa Long để phục vụ cư dân biên giới qua lại trao đổi, mua 

bán hàng hóa và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế biên mậu của 2 nước. 

- Duy trì cơ chế hội đàm thường niên 2 lần/năm giữa Sở Công Thương Hà 

Giang với cục Thương Vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; phối hợp  

tổ chức hội nghị giao lưu hợp tác đầu tư thương mại Trung–Việt (Văn Sơn) 

2016 và Hội chợ quốc tế Thương mại Du lịch Trung –Việt (Văn Sơn) năm 2016, tại 

Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

* Tình hình hợp tác với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc: 

- Trong năm 2016, Sở Công Thương Hà Giang và sở Thương mại Quảng 

Tây, trung Quốc đã tiến hành khảo sát thực địa và xác định địa điểm xây dựng 

khu mậu dịch chợ biên giới, thống nhất báo cáo xin ý kiến cấp trên về vị trí xây 

dựng cặp chợ biên giới tại Lũng Làn, Việt Nam – Lộng Bình, Trung Quốc; 
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- Hai bên đã đồng tình thiết lập cơ chế hội đàm thường niên giữa Sở Công 

Thương Hà Giang và sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc để cùng nhau 

phối hợp luân phiên tổ chức hội đàm định kỳ và hội nghị xúc tiến thương mại 

biên giới mỗi năm 01 lần để trao đổi thông tin, tăng cường giao lưu hợp tác 

thương mại biên giới, tạo cơ hội cho doanh nghiệp hai bên tham gia triển lãm, 

giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác. 

 

PHẦN 2 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 

I. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG 

1. Phát huy tối đa lợi thế các cặp cửa khẩu và lối mở để nâng cao năng lực 

trong việc trao đổi thông thương hàng hóa tạo giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, 

tạo việc làm cho người lao động tại khu vực cửa khẩu và các huyện biên giới. 

Trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư vào cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên 

Bảo, 02 cặp cửa khẩu (Xín Mần-Đô Long, Săm Pun-Điền Bồng). Phấn đấu giá 

trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 500 triệu USD;  

2. Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đối với các tuyến 

đường quốc lộ, tỉnh lộ theo lộ trình, đảm bảo phục vụ vận tải hành khách và các 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp được thuận lợi;  

3. Từng bước mở rộng, nâng cấp các chợ biên giới hoạt động có hiệu quả 

nhằm thúc đẩy giao lưu, trao đổi hàng hoá cư dân biên giới.  

4. Tăng cường các hoạt động đối ngoại với chính quyền và lực lượng bảo 

vệ biên giới phía Trung Quốc tạo không khí cởi mở, hợp tác trong phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng 

phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm 

thân, buôn bán, trao đổi hàng hóa.   

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động trao đổi, mua bán 

hàng hóa của cư dân biên giới tại cửa khẩu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm 

soát ngăn chặn, phòng chống buôn lậu; thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh, dịch cúm tại các cửa khẩu... 

6. Quán triệt thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ và các Bộ 

ngành Trung ương về nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt nhiệm vụ 

chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền trên 

tuyến biên giới. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng 

Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại khu 

Trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu Thanh Thủy theo Đồ án Quy hoạch chi 

tiết xây dựng khu Trung tâm cửa khẩu Thanh Thủy đã được UBND tỉnh Hà 
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Giang phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND 

tỉnh Hà Giang và Quyết định số 125/QĐ-TTg, ngày 02/02/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng đấu nối cầu Nà La – Hoa Long và 

xây dựng cặp chợ biên giới Nà La – Hoa Long để phục vụ cư dân biên giới qua 

lại trao đổi hàng hóa. Tiếp tục tăng cường các giải pháp để rút ngắn thời gian 

thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế, phấn đấu thông quan > 200 xe 

hàng/ngày tại cửa khẩu Thanh Thủy. Đồng thời mở rộng quy mô hệ thống kho 

bãi đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa và đảm bảo vệ sinh môi trường tại 

khu vực cửa khẩu. 

Đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng các cửa khẩu phụ, lối mở theo 

quy hoạch đã được phê duyệt. Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống chợ biên giới 

của tỉnh để nâng cấp, cải tạo các chợ đang hoạt động hiệu quả có cơ sở vật chất 

xuống cấp; Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các chợ 

biên giới đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, phù hợp với 

nhu cầu phát triển của từng giai đoạn và quy hoạch chung về phát triển hệ thống 

chợ trên địa bàn tỉnh.  

 2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, chính sách về TMBG 

 Tiếp tục triển khai Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các 

nước có chung đường biên giới; Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định còn 

chưa phù hợp về thương mại biên giới, tập trung khuyến khích các thành phần 

kinh tế, các thương nhân hoạt động hợp pháp tại các cửa khẩu và chợ biên giới; 

Ban hành các chính sách đầu tư dài hạn, ổn định nhằm củng cố niềm tin của các 

nhà đầu tư; 

Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 206/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà 

Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang. Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên 

mậu một cách linh hoạt, có sự điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn, điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với cơ chế chính sách phía Trung 

Quốc, đảm bảo hài hòa trong các hoạt động điều tiết quản lý về kinh tế biên 

mậu. 

 Tập trung tổ chức triển khai thực hiện việc giải quyết thủ tục hải quan cho 

hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa 

bàn quản lý; đặc biệt là cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ, nhanh chóng, thuận lợi và 

đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách thủ tục 

hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, triển khai Kế hoạch đo thời 

gian giải phóng hàng theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan. 

 3. Triển khai các chƣơng trình hợp tác với các tỉnh biên giới Trung 

Quốc 
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Thực hiện tốt Hiệp định về biên giới của Chính phủ hai nước, tạo điều 

kiện cho nhân dân biên giới qua lại thăm thân, giao lưu trao đổi hàng hóa, phát 

triển kinh tế biên mậu. Tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại biên giới gắn với 

hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm 2017; 

Triển khai thực hiện chương trình hợp tác, giao lưu giữa tỉnh Hà Giang, 

Việt Nam với châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong lĩnh vực Xúc 

tiến thương mại và hiện thực hóa các nội dung đã ký kết trong Chương trình hợp 

tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính quyền nhân dân 

châu Văn Sơn, Trung Quốc, giai đoạn 2016-2020; Duy trì cơ chế hội đàm 

thường niên giữa Sở Công Thương Hà Giang với cục Thương Vụ châu Văn Sơn, 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Phối hợp với phía Trung Quốc hoàn thiện các thủ tục công nhận, khai 

thông hoặc mở mới các lối mở có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại 

biên giới. Từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý để công nhận chính thức đối 

với 08 lối mở theo nội dung biên bản hội đàm giữa 02 phía Hà Giang (VN) và 

tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) để thúc đẩy các hoạt động giao thương 

2 bên cùng phát triển, góp phần phát triển kinh tế-xã hội theo hướng ổn định và 

bền vững.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu nối cầu Nà La – Thiên Bảo, xây dựng 

cặp chợ biên giới Nà La – Hoa Long để phục vụ cư dân biên giới qua lại trao 

đổi, mua bán hàng hóa và thụ hưởng chính sách phát triển kinh tế biên mậu của 

2 nước. 

 4. Nâng cao chất lƣợng các dịch vụ  

 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt 

động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư, du lịch, thương mại phát triển; Rút 

ngắn thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện 

vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn quản lý so với quy định 

chung; Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; Công khai minh bạch các hoạt động 

nghiệp vụ liên quan đến giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm phân   

phối, trung chuyển hàng hoá, các kho thương mại chuyên ngành (thủy sản, rau 

quả tươi…) tại các cửa khẩu. Khuyến khích và tạo điều kiện để hình thành các 

đầu mối kinh doanh đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như rau quả 

tươi, thuỷ sản… tại các cửa khẩu biên giới. 

Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật, động vật qua cửa khẩu biên giới, 

triển khai các biện pháp phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc buôn bán và vận 

chuyến trái phép các loại hoá chất để bảo quản, chế biến thực phẩm, chế biến 

thức ăn chăn nuôi... gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Thực hiện tốt công 

tác kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn nhập lậu hàng hóa, thực hiện tốt công tác vệ 
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sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh, dịch cúm tại các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đối với các hoạt động tín dụng, đổi 

mới công nghệ phục vụ thanh toán biên mậu đảm bảo thực hiện kịp thời, chính 

xác, an toàn. Tập trung phát triển các dịch vụ ngân hàng, triển khai các sản 

phẩm, dịch vụ an toàn, hiệu quả, thân thiện, dễ tiếp cận, giảm chi phí, rút ngắn 

thời gian cung cấp dịch vụ và thời gian chờ đợi của khách hàng đến giao dịch. 

Đẩy mạnh cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, 

đồng thời nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, 

tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. 

 5. Thực hiện tốt nhiệm vụ xúc tiến đầu tƣ - thƣơng mại, khai thác có 

hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phƣơng về phát triển kinh tế biên mậu 

  Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về thị trường, mặt   

hàng, giá cả, các thay đổi trong chính sách biên mậu của Trung Quốc, nhằm 

giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin một cách kịp thời, chính xác nhằm nâng 

cao hiệu quả xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc.  

        Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp thị và quảng cáo sản phẩm của Việt Nam cho 

người tiêu dùng Trung Quốc, đồng thời tham gia các hội chợ thương mại biên 

giới. Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới gắn với hội chợ quốc tế, 

các hội nghị kết nối khách hàng với tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung 

Quốc để kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước, các tổ chức kinh tế triển khai 

hợp tác kinh tế Thương mại qua biên giới.  

6. Nâng cao năng lực  cho các doanh nghiệp hoạt động biên mậu trên 

địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức các khoá đào tạo (bồi dưỡng, tập huấn) cho các thương nhân 

(thương lái, môi giới…) tham gia xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc về luật 

pháp, xuất xứ hàng hoá, phương thức thanh toán, ký kết hợp đồng, kinh nghiệm, 

kỹ thuật bảo quản, quản lý việc đóng gói bao bì và nhãn mác theo đúng quy 

chuẩn, đảm bảo chất lượng hàng hoá khi xuất khẩu sang Trung Quốc.  

 -  Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia hiệp hội kinh doanh biên mậu 

để nâng cao vai trò, tính đoàn kết, gắn kết của các thương nhân, các hộ sản xuất, 

các nhà môi giới, thương lái, kinh doanh xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc. 

 

 


