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Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hiện nay, trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, trong 

đó nhiều ca bệnh được phát hiện tại các địa phương có nguồn hàng nông sản, 

hoa quả xuất khẩu lớn qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tiềm ẩn 

nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các lái xe và người đi cùng từ vùng có dịch bệnh 

tới khu vực cửa khẩu. Vì vậy, công tác theo dõi, kiểm soát các phương tiện và 

người đi cùng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu được các lực lượng chức 

năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng cường triển khai theo đúng quy định, đặc 

biệt là tại các cửa khẩu đang hoạt động như Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam…  

Qua theo dõi và trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông tin cho Sở Công Thương các tỉnh, thành 

phố một số nội dung như sau: 

1. Tình hình xuất nhập khẩu: Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang 

thực hiện thông quan hàng hóa đối với 05/12 cửa khẩu1. Các cặp cửa khẩu phụ 

khác chưa khôi phục thông quan hàng hóa do phía Trung Quốc vẫn đang tập 

trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với mặt hàng hoa 

quả, trái cây tươi chủ yếu chỉ xuất qua Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, 

tỉnh Lạng Sơn), lượng xe trung bình đạt 200-250 xe XNK/ngày (khoảng 200 xe xuất, 

50 xe nhập). 

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh: 

Qua trao đổi với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp liên quan, được biết 

phía Trung Quốc đã thông báo sẽ tạm dừng 01 bãi trong Trung tâm hoa quả 

ASEAN (Pò Chài, Trung Quốc) từ ngày 30/7/2021 để tiến hành phun khử khuẩn 

và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Do đó, tạm thời 

ngừng tiếp nhận các xe vào bãi kể từ 30/7/2021; đối với các xe vào bãi trước 

30/7 và đã giải phóng hàng, đề nghị phía Việt Nam phối hợp thông báo và điều 

tiết xe quay về Việt Nam, các xe vào bãi và chưa dỡ hàng đề nghị khẩn trương 

giải phóng hàng hóa trong vòng 03 ngày kể từ khi được thông báo.  

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Công Thương Lạng Sơn, Ban Quản 

lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn và các đơn vị liên quan đã khẩn trương 

liên hệ, theo dõi sát tình hình. Hiện tại, các bến bãi khác bên phía Trung Quốc 

vẫn được hoạt động bình thường, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò 

Chài đang được duy trì, sáng ngày 31/7/2021 tại bến xe Bảo Nguyên cửa khẩu 

Tân Thanh có 334 xe, trong đó 201 xe Thanh Long. Tuy nhiên, do 01 bãi hoa 

quả phía Trung Quốc đang tạm thời ngừng hoạt động và chưa thông báo thời 

                                           
1 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, cửa khẩu phụ: Tân 

Thanh, Cốc Nam. 
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gian sẽ mở lại, vì vậy có thể sẽ làm giảm lưu lượng phương tiện và hàng hóa 

nông sản, hoa quả xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới. Nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa nói chung, đặc biệt là hàng 

nông sản, hoa quả, Sở Công Thương Lạng Sơn trân trọng thông tin tới Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan; đồng thời đề nghị Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương có dịch và có hàng hoá xuất 

khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn cùng phối hợp với các cơ quan liên quan của 

tỉnh tiếp tục triển khai một số nội dung sau: 

 1. Thông báo, khuyến cáo tới các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp, 

thương nhân, lái xe vận chuyển hàng nông sản, hoa quả xuất khẩu của địa 

phương nhất là mặt hàng Thanh Long thường xuyên cập nhật các thông tin, 

tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu và các quy định về phòng, chống và 

kiểm soát dịch bệnh 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 

đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, xuất nhập hàng hóa hợp lý để tránh ùn ứ 

hàng nông sản, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. 

 2. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, có sự thông tin, trao đổi với 

các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu tại các 

cửa khẩu, chủ động có phương án triển khai hiệu quả, điều tiết và giảm thiểu 

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

lĩnh vực liên quan. 

 3. Tiếp tục tham mưu đẩy nhanh ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho đội ngũ lái xe vận chuyển hàng xuất khẩu. 

 4. Tăng cường giám sát, quản lý đối với công tác thu hái, đóng gói, bảo 

quản, vận chuyển hàng hóa từ các vùng trồng hoa quả, nông sản xuất khẩu, 

đảm bảo các vùng trồng an toàn với dịch bệnh COVID-19. 

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

hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tình hình xuất khẩu 

Thanh Long, cũng như các thông tin liên quan tại trang Web: 

http://soct.langson.gov.vn/. Đầu mối thông tin: Phòng Quản lý Thương mại, Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0205.3882.255 hoặc Đ/c Thảo - 

Chuyên viên: 0918.332.838. 

Sở Công Thương tỉnh 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./. 
 

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; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- Lưu: VT, QLTM. 
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