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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SCT-XNK 
 

V/v thông tin tình hình XNK 

tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

                                   
                         Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, Thành phố. 
 
 

Tỉnh Lạng Sơn là địa bàn có hệ thống cửa khẩu xuất khẩu thuận lợi ssoois 

với các mặt hàng nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, với hệ thống 

các cửa khẩu gồm 02 cửa khẩu Quốc tế, 01 cửa khẩu chính (song phương) và 09 

cửa khẩu phụ. Đặc biệt các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị là các đầu 

mối xuất khẩu nông sản, trái cây của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.  

Thời gian qua, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Theo Công điện từ Tổng 

lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc và Thông báo của Văn phòng 

Ủy ban điều phối Kinh tế - Thương mại – Đối ngoại Thị Bằng Tường, Quảng 

Tây, Trung Quốc, trước tình hình gia tăng của dịch bệnh, Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã tăng cường thêm các biện pháp ứng phó, 

đặc biệt về thương mại, cụ thể: “phía Quảng Tây tạm dừng các giao dịch trao 

đổi hàng hóa cư dân biên giới trên toàn tuyến biên giới Quảng Tây từ ngày 

31/01( mùng 7 tháng Giêng) đến ngày 08/02/2020 (tức 15 tháng Giêng); 

Ngoài ra, các cửa khẩu phụ/ cặp chợ biên giới thuộc địa bàn Thị Bằng 

Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đóng cửa từ ngày 31/01(mùng 7 tháng 

Giêng) – 08/02/2020 (15 tháng Giêng)”. 

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái 

cây của Việt Nam được thuận lợi, tránh được thiệt hại cho thương nhân và người 

dân, Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

có hàng hoá xuất khẩu phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh: 

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

thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả được biết để chủ động trong việc thu 

hoạch, thu mua hàng hoá, có sự phối hợp trong việc vận chuyển hàng hoá lên 

cửa khẩu Lạng Sơn hợp lý. 

2. Thường xuyên có sự thông tin, trao đổi với các cơ quan chức năng của 

Lạng Sơn và các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc trên từng địa bàn để 

cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu để có 

phương án triển khai hiệu quả, giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho 

người dân, doanh nghiệptrong xuất khẩu hàng hóa.  
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(Xin gửi kèm Công điện số 042/2020/TLSQ.VN ngày 29/01/2020 của 

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và Thông báo của Văn phòng Ủy 

ban điều phối Kinh tế - Thương mại – Đối ngoại Thị Bằng Tường, Quảng Tây, 

Trung Quốc) 

Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công Thương các 

Tỉnh, Thành phố; Các doanh nghiệp, thương nhân có nông sản, trái cây xuất 

khẩu được biết và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp giải quyết góp phần 

tránh được các thiệt hại không đáng có cho người dân và doanh nghiệp trong 

xuất khẩu hàng hoá./. 
 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  UBND tỉnh;         (b/c) 

-  Cục XNK - BCT; 

-  Sở NN&PTNT; 

-  BQL KKTCK ĐĐ-LS; 

-  Cục Hải quan tỉnh; 

-  Kiểm dịch thực vật vùng 7; 

-  Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn; 

-  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

-  Lãnh đạo Sở; 

-  Các phòng: KHTCTH, QLTM, VP Sở; 

-  Lưu: VT, XNK 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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