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Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, 

công tác phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam đã chuyển sang cấp độ 3. UBND 

tỉnh Lạng Sơn và các lực lượng chức năng đã rất sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo 

và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy 

cơ bùng phát, nhất là đối với khu vực các cửa khẩu biên giới trên địa bàn. 

Tại Lạng Sơn, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ: Tân Thanh, Cốc Nam. 

Những ngày gần đây năng lực thông quan tại các cửa khẩu đã được cải thiện, tuy 

nhiên số lượng xe vận tải và hàng hóa tồn đọng tại các bến bãi trong khu vực 

cửa khẩu vẫn còn tương đối nhiều. Đến 10h00 ngày 30/3/2020 tại các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh còn tồn trên 1.000 phương tiện vận tải (cửa khẩu Hữu Nghị 261 

phương tiện, cửa khẩu Tân Thanh 702 phương tiện, cửa khẩu Chi Ma 98 

phương tiện, cửa khẩu Bình Nghi 65 phương tiện). Ngoài ra còn hơn 300 

phương tiện chở hàng nông sản xuất khẩu đang đỗ tại một số bãi đỗ và dọc 

đường quốc lộ 1 A đoạn từ thành phố Lạng Sơn lên cửa khẩu Hữu Nghị, lực 

lượng Công an giao thông đang phải điều tiết phương tiện để đưa dần vào khu 

vực cửa khẩu, giảm thiểu ùn cục bộ tại cửa khẩu.  Trong khi đó, các xe và hàng 

hóa xuất khẩu di chuyển từ khu vực nội địa lên cửa khẩu chờ xuất tiếp tục có 

chiều hướng tăng lên, dẫn đến tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu, gây thiệt hại cho cả 

người dân và doanh nghiệp. 

Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh tại nhiều quốc gia trên thế giới đang 

rất nghiêm trọng, điển hình là Hoa Kỳ và Italy là hai quốc gia đã có số ca nhiễm 

vượt qua Trung Quốc, hiện nay theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc 

khẳng định về cơ bản đã ngăn chặn thành công tình trạng lây nhiễm trong nước 

và đang tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài. 

Trước tình hình dịch bệnh của Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng,  chính 

quyền Trung Quốc ngay lập tức đã có phản ứng nhằm ứng phó với tình hình 

thực tế tại cửa khẩu. Theo đó, phía Trung Quốc sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm 

tra, giám sát tất cả lái xe và phương tiện vận tải hàng hóa, đảm bảo thực hiện 

nghiêm ngặt các quy định như đo thân nhiệt, mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và 

kiểm tra sức khỏe hằng ngày,... cũng như các phương án quản lý, kiểm soát 

khác. Nhìn chung, hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi, giao nhận hàng hóa qua 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó 
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khăn, năng lực thông quan sẽ giảm. Với lưu lượng phương tiện chở hàng lên cửa 

khẩu còn tiếp tục tăng, dự kiến phương tiện và hàng hóa sẽ ùn ứ nghiêm trọng 

tại khu vực cửa khẩu.   

Ngoài ra, phía cơ quan chức năng Trung Quốc đã có thông báo (không 

bằng văn bản) đến các lực lượng chức năng cửa khẩu tại Lạng Sơn về việc 

không cho các lái xe chở hàng hóa xuất khẩu từ một số địa phương, trước mắt 

gồm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Thuận nhập 

cảnh sang Trung Quốc để giao nhận hàng, vì đây đều là những địa phương gần 

đây đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới, phức tạp.    

Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung 

được thuận lợi, tránh thiệt hại cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân, Sở 

Công Thương tỉnh 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. Thường xuyên theo dõi sát, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với 

các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn để cập nhật thông tin về xuất nhập 

khẩu tại các cửa khẩu, chủ động có phương án triển khai hiệu quả, giảm thiểu tối 

đa hàng hóa ùn ứ, thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực liên quan. 

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

thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả:  

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua 

hàng hoá, tính toán phương án vận chuyển hàng lên cửa khẩu, xuất nhập hàng 

hóa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại. Thực hiện việc chuyển từ loại hình xuất khẩu 

tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro trong 

thương mại. Hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa nông sản trong thị trường nội 

địa. 

- Cần chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình những 

yêu cầu của thị trường xuất khẩu như: Chú trọng, quan tâm thực hiện các giao 

dịch xuất 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 vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng 

loại,…; 

3. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật, thông tin tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cũng như các thông tin liên quan 

tại trang Wed: http://soct.langson.gov.vn/.  

Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương 

Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3875.493 hoặc Đ/c Duy – Trưởng phòng: 

0983069198, Đ/c Tùng – Phó Trưởng phòng: 0913590395.  

http://soct.langson.gov.vn/
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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 để phối hợp thực hiện góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân và 

doanh nghiệp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;            (B/c) 

- Cục XNK - BCT; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, XNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phùng Quang Hội 
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