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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc        

Số:       /SCT- QLTM   Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 
V/v xuất khẩu ớt sang thị 

trường Trung Quốc 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc,  

Hữu Lũng; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh ớt của tỉnh ( Có 

danh sách kèm theo). 
 

Thực hiện Công văn số 175/XNK-NS ngày 01/4/2021 của Cục Xuất nhập 

khẩu-Bộ Công Thương về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc. Theo 

đó, giao Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 

có liên quan về thông tin xuất khẩu ớt, cụ thể như sau: 

Ngày 01/4/2021, Bộ Công Thương nhận được hình ảnh “văn bản” của Hải 

quan Thâm Quyến (Trung Quốc) thông báo cấm nhập khẩu ớt của Việt Nam từ 

ngày 01/4/2021 theo Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. 

Ngay sau khi nhận được hình ảnh “văn bản ” nêu trên, Thương vụ Đại sứ 

quán Việt Nam tại Trung Quốc đã khẩn trương làm việc, xác minh thông tin với 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Cục An toàn thực phẩm xuất khẩu). Theo đó 

Cục An toàn thực phẩm xuất khẩu khẳng định hình ảnh “văn bản” trên là giả 

mạo, không phải do phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành. Ngoài ra, 

nội dung hình ảnh “văn bản” trên có nhiều lỗi về thể thức và ngôn từ, nhận định 

sơ bộ có dấu hiệu chỉnh sửa hình ảnh. 

Mặc dù vậy, hoạt động xuất khẩu ớt của ta sang thị trường Trung Quốc từ 

tháng 5 năm 2020 cũng đang gặp vướng mắc về kiểm nghiệm, kiểm dịch. Hiện 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đang chủ trì làm việc với nước bạn 

Trung Quốc để thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc nêu trên nhằm đưa 

hoạt động xuất khẩu ớt Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trở lại bình 

thường. 

Sở Công Thương Lạng Sơn thông báo đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

được biết và đề nghị thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 

liên quan đến xuất khẩu ớt. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc về xuất khẩu 

ớt đề nghị liên hệ với đầu mối sau: 

- Cục Xuất khẩu khẩu- Bộ Công Thương (thông qua Phòng Xuất nhập 

khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản; Điện thoại: 024.22205440; email: xnk-

ns@moit.gov.vn) 
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- Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (thông qua Phòng Quản lý Thương mại; 

Điện thoại: 02053 875.497) 

 (Gửi kèm Công văn số 175/XNK-NS ngày 01/4/2021 của Cục Xuất nhập 

khẩu-Bộ Công Thương về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc). 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn Thông tin để Quý cơ quan, doanh nghiệp, 

thương nhân được biết và phối hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Báo Lạng Sơn ( ph/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Liễu Anh Minh 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH NHẬN VĂN BẢN 

1. Công ty TNHH An Khang 

- Điện thoại: 0983098666 - Cô Xuân: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số 28, khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc 

2. Công ty TNHH Ngọc Diệp 

- Điện thoại: 0913298771 – Anh Định: Giám đốc 

- Địa chỉ: Số 25, đường Ngô Thì Sỹ, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn 

3. Hộ kinh doanh: Nguyễn Thị Hương 

- Điện thoại: 0975923888 - Chị Hương  

- Địa chỉ: Số 8, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

4. Hộ kinh doanh Hoàng Đức Phong 

- Địa chỉ: Số 19 Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. 
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