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BÁO CÁO 

Tình hình quản lý và hoạt động cửa khẩu phụ Bản Chắt 

Quí I năm 2020 

 

Thực hiện Chương trình số 89-CTr/HU ngày 30/3/2020 của Huyện ủy Đình 

Lập về Chương trình công tác tháng 4, UBND huyện báo cáo tình hình quản lý 

và hoạt động cửa khẩu phụ Bản Chắt quí I năm 2020 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng quản lý biên giới, Trạm liên ngành 

Cửa khẩu phụ Bản chắt và UBND xã Bính Xá tiếp tục triển khai và thực hiện 

các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh về hoạt động thương 

mại, xuất nhập khẩu hàng hóa biên giới. Đồng thời chỉ đạo việc duy trì các hoạt 

động quản lý và kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa, thu phí, giữ 

gìn an ninh trật tự.  

2. Quản lý hoạt động xuất khẩu 

- Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của các tổ chức, cá nhân, được các ngành 

tỉnh và huyện phối hợp quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 

quản lý và kiểm tra, giám sát tình hình thu phí sử dụng bến bãi đối với phương 

tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu.  

- Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ Bản Chắt tính đến 10/3/2020 đạt 

kim ngạch xuất khẩu 176.500USD. Kết quả thu phí theo Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND, lũy kế từ 01/01-31/3/2020, tổng số tiền phí thu đối với 

phương tiện vận tải chở hàng hóa thông thường đạt 6,240 triệu đồng/6 lượt xe. 

 3. Quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Bản Chắt) (Quyết định số 1732/QĐ-

UBND ngày 09/9 /2019, Phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng Cửa khẩu phụ Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỷ lệ 1/500).  

 - Đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ Cửa khẩu phụ Bản Chắt đã được cập 

nhật vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, đồng thời các công trình thuộc khu 

vực cửa khẩu đã được UBND huyện cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của huyện.  

- Đối với cơ sở hạ tầng: hiện nay cơ bản đáp ứng được xuất nhập khẩu hàng 

hóa. Đối với phía Trung Quốc theo thông tin của lực lượng quản lý biên giới 

cung cấp hiện nay phía Trung Quốc đang tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ 



 2 

thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho xuất khẩu hàng hóa dự kiến hoàn thiện trong 

tháng 6/2020. 

4. Nhiệm vụ trong thời gian tới 

- Thường xuyên cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, 

chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành và của tỉnh về hoạt động thương mại biên 

giới. 

- Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, duy trì thường xuyên các lực lượng chức 

năng tại khu vực cửa khẩu, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lạn thương mại. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy./. 

 

Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- Các Đ/c UV BTV huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng: KT&HT, TC-KH; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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