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SỐ LIỆU XUẤT KHẨU THANH LONG QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021  

 ( TỪ NGÀY 19/7/2021 ĐẾN NGÀY 26/7/2021 ) 

 

Ngày 
Số lượng xe 

(lượt) 

Sản lượng 

(tấn) 

19/7 117 
        2.340  

20/7 119 
        2.380  

21/7 113 
        2.260  

22/7 151 
        3.020  

23/7 126 
        2.520  

24/7 125 
        2.500  

25/7 126 
        2.520  

26/7 120 
        2.520  

Luỹ kế từ 

19/7-26/7 997       19.940  
 

Hiện nay, mặt hàng Thanh Long đang thực hiện xuất khẩu chủ yếu tại Cửa khẩu 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Xe chở Thanh Long đã được các lực 

lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh đã tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi. 

Đến hết ngày 26/7/2021, tại cửa khẩu Tân Thanh xuất được 169 xe hàng các loại, 

trong đó Thanh Long là 120 xe.  

Bắt đầu từ ngày 19/7/2021, số lượng hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là mặt hàng 

quả Thanh Long dồn lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh ngày càng lớn, qua nắm tình 

hình nguyên nhân tăng đột biến do tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã thông báo dừng 

nhập khẩu mặt hàng Thanh Long tại tỉnh Lào Cai trong 30 ngày, đồng thời hiện nay 

các loại nông sản của nước ta đang vào vụ thu hoạch. Tuy nhiên năng lực thông 

quan trung bình chỉ đạt 150-180 xe các loại nông sản/ngày, dẫn đến lượng xe hàng 

còn tồn lớn, đến sáng ngày 27/7/2021, tồn tại bến xe Bảo Nguyên 617 xe hàng chờ 

xuất khẩu, trong đó có 484 xe Thanh Long. 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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