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UBND TỈNH BÌNH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  202/SCT-QLTM Bình Thuận,  ngày  31 tháng 01 năm 2020 

V/v thông báo tình hình thông quan, 

giao nhận hàng hóa khu vực cửa 

khẩu biên giới phía Bắc 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

 

 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hàm 

Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Tuy Phong, Bắc 

Bình, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh, Lagi, 

Phan Thiết; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội thanh long Bình Thuận. 

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. 
 

 Trong những ngày qua, bệnh dịch viêm phổi do vi rút Corona gây ra đang 

có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, số người mắc bệnh và tử vong do 

bệnh dịch này tăng lên nhanh chóng.  Hiện đã có thông tin về việc nhu cầu tiêu 

thụ một số sản phẩm nông sản tại Trung Quốc chững lại do diễn biến phức tạp 

của bệnh dịch tại Trung Quốc. Mặt khác, do công tác chống dịch đang được 

thực hiện nghiêm ngặt nên việc vận chuyển giao nhận hàng hóa giữa các tỉnh, 

thành của Trung Quốc cũng hết sức khó khăn. 

Qua nắm tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu của các tỉnh phía Bắc, 

Sở Công Thương thông báo thông tin như sau: 

 - Theo Công điện từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung 

Quốc và Thông báo của Văn phòng Ủy ban điều phối Kinh tế - Thương mại – 

Đối ngoại Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, trước tình hình gia tăng 

của dịch bệnh, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã tăng 

cường thêm các biện pháp ứng phó, đặc biệt về thương mại, cụ thể: “phía 

Quảng Tây tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa cư dân biên giới trên 

toàn tuyến biên giới Quảng Tây, dự kiến từ ngày 31/01( mùng 7 tháng Giêng) 

đến ngày 08/02/2020 (tức 15 tháng Giêng). Ngoài ra, các cửa khẩu phụ/ cặp 

chợ biên giới thuộc địa bàn Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc đóng 

cửa từ ngày 31/01(mùng 7 tháng Giêng) – 08/02/2020 (15 tháng Giêng)”.  

(Trừ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan sẽ mở cửa vào ngày 03/02/2020). 

 - Về phía Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc): kể từ ngày 29/1/2020 đã 

kiểm soát chặt chẽ phương tiện và người điều khiển phương tiện lưu thông qua 

cặp cửa khẩu Bắc Sơn (Hà Khẩu) - Kim Thành (Lào Cai) để phòng, chống dịch 
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bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra, điều này đã khiến hoạt 

động thông quan hàng hóa bị hạn chế. 

Đặc biệt, phía Hà Khẩu đã thông báo sẽ tạm dừng hoạt động chợ biên mậu 

Bắc Sơn kể từ ngày 30/1/2020 đến hết ngày 8/2/2020 để phục vụ công tác phòng 

chống dịch bệnh. Theo đó, trong khoảng thời gian tạm dừng hoạt động chợ biên 

mậu Bắc Sơn, các loại hàng hoá nông sản xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu Lào 

Cai trong thời gian vừa qua và hiện nay như thanh long, dưa hấu, mít, xoài, bánh 

kẹo… sẽ không thể thông quan để nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc theo 

hình thức trao đổi hàng hóa biên mậu. 

- Về phía cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam, Trung Quốc), theo thông báo 

của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút Corona gây ra thì hiện nay cửa khẩu Thiên Bảo (Vân Nam, 

Trung Quốc) vẫn chưa mở cửa thông quan. 

- Về cửa khẩu tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo thực hiện ngay 

việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên 

giới trên địa bàn tỉnh; Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, 

Cửa khẩu Hoành Mô vẫn mở cửa bình thường nhưng vẫn kiểm soát, giám sát 

chặt chẽ người qua lại. Tuy nhiên, theo thông báo của Sở Công Thương tỉnh 

Quảng Ninh thì thời gian sắp đến tình hình xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn.   

 Trước tình hình trên, để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, trái 

cây của tỉnh được thuận lợi, tránh được thiệt hại cho các doanh nghiệp, Hợp tác 

xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung 

Quốc, Sở Công Thương đề nghị quý đơn vị phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

 - Thông báo, khuyến cáo đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu nông sản, hoa quả sang thị trường Trung Quốc được biết thông 

tin trên để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hoá, có sự phối hợp 

trong việc vận chuyển hàng hoá lên khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc hợp lý 

nhằm đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa, tránh tình trạng bị ép cấp, ép giá. 

 - Các doanh nghiệp, Hợp tác xã cần chủ động theo dõi sát diễn biến hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào 

Cai, Quảng Ninh, Hà Giang… nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao 

nhận, xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới, tránh để phát sinh ùn ứ và 

các tác động bất lợi khác; thực hiện nghiêm túc hoạt động xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng, triển khai tốt các 

quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như 

các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa thuận với 

nước nhập khẩu, tránh phát sinh rủi ro và giảm thiểu thiệt hại trong quá trình sản 

xuất, kinh doanh. 
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- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã nên trao đổi, thống nhất với đối tác phía 

Trung Quốc để từng bước thực hiện nhập khẩu theo phương thức chính ngạch.     

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, trao đổi thường 

xuyên với Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt tình hình và 

phối hợp với các đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp, 

Hợp tác xã khi có những diễn biến mới của bệnh dịch có khả năng ảnh hưởng 

đến hoạt động xuất nhập khẩu.  

Trong quá trình thực hiện giao nhận, xuất khẩu hàng hóa, nếu có phát sinh 

vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương, 

điện thoại: 0252. 3828763 để Sở kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Bộ Công Thương và phối hợp điều tiết hoạt động xuất khẩu hàng hóa khi 

cần thiết. 

Đề nghị quý đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (thay b/c); 

 - Sở NN và PTNT (p/h triển khai);  

 - GĐ, PGĐ Sở;  

 - Lưu: VT, QLTM (X). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Biện Tấn Tài    
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