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Số:        /SCT-QLTM 

V/v thành phố Thượng Hải 

 thực hiện kiểm tra quá cảnh 

TPĐL nhập khẩu có rủi ro cao 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày        tháng    11  năm 2020 

Kính gửi: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 1952/SNN-

QLCL ngày 27/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo của 

thành phố Thượng Hải về thực hiện kiểm tra quá cảnh đối với thực phẩm đông 

lạnh NK có rủi ro cao. Theo đó, trên cơ sở thông tin từ Tổng Lãnh sự quán 

Việt Nam tại Thượng Hải, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông 

báo về việc thành phố Thượng Hải thực hiện kiểm tra quá cảnh đối với thực 

phẩm đông lạnh nhập khẩu có rủi ro cao trước diễn biến phức tạp của đại dịch 

Covid-19 tại Trung Quốc nói chung và Thượng Hải nói riêng. Cụ thể: 

Thành phố Thượng Hải yêu cầu tất cả thực phẩm đông lạnh nhập khẩu 

có nguy cơ cao được lưu trữ, chế biến và bán tại thành phố Thượng Hải phải 

vào kho quá cảnh để xét nghiệm Covid-19 và khử trùng bao bì, áp dụng từ 

0h00 ngày 16/11/2020, việc giao hàng sẽ được thực hiện trực tuyến. Các doanh 

nghiệp phải điền trung thực các thông tin đầy đủ về chủ xe, tờ khai hải quan, 

phương tiện, tài xế, luồng hàng theo yêu cầu và ký vào "Biên bản cam kết công 

tác phòng, chống dịch", nội dung chi tiết tại Công văn số 1015/CBTTNS-CS 

ngày 23/11/2020 của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, 

ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có mặt 

hàng thực phẩm đông lạnh, Sở Công Thương đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh phối hợp cung cấp thông tin về việc thành phố Thượng Hải áp dụng kiểm 

tra quá cảnh đối với thực phẩm đông lạnh nhập khẩu có rủi ro cao tới các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan trên địa bàn 

tỉnh trên cơ sở thông tin tại Công văn số 1015/CBTTNS-CS ngày 23/11/2020 

của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản. 

Trong trường hợp các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng nông sản, thủy 

sản xuất khẩu gặp khó khăn, vướng mắc, gây tác động đến hoạt động xuất 

khẩu, đề nghị phản hồi kịp thời đến Phòng Chính sách thương mại nông sản - 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công 

Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0985.882.267/ 0989.120.488; email: 

policy.agrotrade@mard.gov.vn/ chinhmard@gmail.com) để được hướng dẫn 

giải đáp, hỗ trợ. 
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(Gửi kèm Công văn số 1952/SNN-QLCL ngày 27/11/2020 của Sở 

NN&PTNT; Công văn số 1015/CBTTNS-CS ngày 23/11/2020 của Cục Chế 

biến và PTTTNS ) 

Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Liễu Anh Minh 
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