
 

 

 

 

SỐ LIỆU XUẤT KHẨU VẢI THIỀU QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021  

 ( TỪ NGÀY 19/5/2021 ĐẾN NGÀY 10/6/2021 ) 

 

Ngày 
Số lượng xe 

(lượt) 

Sản lượng 

(tấn) 

Từ ngày 19/5 đến ngày 

31/5/2021 100 

 

2.100 

1/6 24 545 

2/6 35 799 

3/6 47 1.038 

4/6 46 966 

5/6 54 1.189 

6/6 73 1.753 

7/6 76 1.755 

8/6 85 1.879 

9/6 
95 2.170 

10/10 
72 1.590 

Luỹ kế từ 

19/5-10/6 707 15.784 
 

Hiện nay, Vải thiều đang thực hiện xuất  khẩu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở Vải thiều  đã được các lực lượng chức năng tại khu 

vực Cửa khẩu Tân Thanh đã tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. Số lượng xe chở Vải 

thiều đến Cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu mỗi ngày tăng dần, đến ngày 10/6/2021 

xuất được 72 xe, thấp hơn so với ngày hôm trước. Lý do, nhằm đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID 19, một số xái xe chuyên trách làm việc tại cửa khẩu 

Tân Thanh được tiêm Vác- xin ngừa COVID 19, nên bị thiếu lái xe. Đồng thời, hiện 

nay số lượng xe chở hàng nông sản của cả nước đang chờ xuất tại cửa khẩu Tân Thanh 

rất lớn, đến 7h ngày 11/6/2021, lượng xe hàng chờ xuất khẩu trong bến xe là 642, trong 

đó có 140 xe Vải thiều. Trong khi đó, mỗi ngày cửa khẩu Tân Thanh trung bình chỉ 

xuất được khoảng 200-250 xe các loại nông sản/ngày. Do vậy, đề nghị các doanh 

nghiệp và các đơn vị liên quan nên xem xét, cân nhắc bố trí thời gian hợp lý đến cửa 

khẩu Tân Thanh để xuất khẩu hàng nông sản, không nên tập trung lên cửa khẩu vào 

cùng một thời điểm, nhằm tránh ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh. 
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