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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2021 

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa 

đối với 04/12 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. Thời gian gần đây, số lượng phương tiện chở các loại 

hàng hoá và đặc biệt là các loại nông sản hoa quả, trái cây đến cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh để xuất sang thị trường Trung Quốc ngày một tăng.  

Đến chiều tối ngày 04/9/2021: số phương tiện xuất khẩu khẩu hàng hoá 

tại các cửa khẩu trên địa bàn cụ thể như sau: 

1. CK Hữu Nghị: Xuất 236 xe, Nhập 493 xe (trong đó 493 xe hàng, 0 xe 

mới),  xe VN tồn tại TQ 197 xe, xe VN chờ xuất 129 xe. 

2. CK Tân Thanh: Xuất 149 xe (trong đó 117 xe hàng, 32 xe không) 

“thanh long 93 xe”; Nhập 149 xe (trong đó 53 xe hàng, 96  xe không); tồn tại 

TQ 517 xe, tồn bãi Bảo Nguyên 238 xe. tồn tại Khu Phi thuế quan khoảng 710 

xe 

3. Ga Đồng Đăng: Xuất 53 toa hàng, Nhập 43 toa hàng. 

4. CK Chi Ma: Xuất 42 xe, Nhập 53 xe, tồn tại cửa khẩu 171 xe. 

Sáng 05/9: Cửa khẩu Tân Thanh tổng xe tồn tại Bến xe Bảo Nguyên-Tân 

Thanh 318 xe trong đó: 260 xe Thanh Long. Tồn tại Khu Phi thuế quan 833 xe. 

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 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 
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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. Rà soát sản lượng các mặt hàng nông sản hoa quả xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn; cung cấp danh sách các hiệp hội, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, thu mua, chế biến nông sản lớn xuất khẩu. 

Nội dung cung cấp của các tỉnh đề nghị gửi về Sở Công Thương Lạng Sơn 

trước ngày 10/9/2021. 

 4. 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Liễu Anh Minh 
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