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Lào Cai, ngày  06  tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO   

V/v: Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế  
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

 

Căn cứ Thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu thông báo về việc 

khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu, lối mở biên giới;  

Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai thông báo. 

1. Từ ngày 08/01/2023, khôi phục toàn diện hoạt động xuất nhập cảnh qua 

các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai: Mở từ 7 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 

phút hàng ngày (giờ Hà Nội), kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết cho các đối 

tượng: Người đi hộ chiếu; khách du lịch; giấy thông hành cư dân biên giới. 

- Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành): Mở từ 7 giờ 00 phút đến 

19 giờ 00 phút hàng ngày (giờ Hà Nội), kể cả ngày nghỉ, ngày Lễ, ngày Tết cho 

các đối tượng: Lái xe vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu. 

Người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế thực hiện khai báo y tế và 

kiểm tra thân nhiệt khi nhập cảnh. 

2. Các đơn vị thành viên tham gia quản lý tại các cửa khẩu: 

- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào Cai chỉ đạo các Trạm Biên phòng cửa 

khẩu chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị, bố trí cán bộ, chiến sỹ giải quyết thủ 

tục xuất nhập cảnh; phân luồng phương tiện nhập khẩu đảm bảo nhanh chóng, 

thuận lợi. 

- Chi cục Hải quan cửa khẩu: thông báo các doanh nghiệp có hoạt động xuất 

nhập khẩu biết và hướng dẫn lái xe chở hàng nhập khẩu đi theo luồng, tuyến quy 

định. 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế: Bố trí cán bộ, nhân viên theo dõi, giám sát 

người xuất cảnh, nhập cảnh đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Ban quản lý cửa khẩu Lào Cai thông báo để Thủ trưởng các đơn vị thành 

viên; các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BQL Khu kinh tế (thay b/cáo); 
- Các cơ quan quản lý CK (p/hợp t/hiện); 
- Các DN: XNK, tổ chức, cá nhân (biết); 
- Niêm yết tại cửa khẩu; 
- Lưu: VT, HCTH. 

     KT. TRƯỞNG BAN 

     PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 
 

 Phạm Hùng 
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