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

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3227   /SCT-QLTM Bình Thuận,  ngày  16 tháng 12 năm 2021 

V/v cập nhật tình hình xuất nhập 

khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

 

 

- Các sở, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban quản lý các 

Khu Công nghiệp tỉnh, Đài PTTH Bình Thuận, Báo 

Bình Thuận; 

- 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; 

- Hiệp hội thanh long Bình Thuận; 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long. 

  

Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn số 1877/SCT-QLTM 

ngày 16/12/2021 của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, thời gian gần đây, tình 

hình ùn ứ, ách tắc khối lượng lớn hàng hóa chờ xuất khẩu, lượng hàng vẫn tiếp tục 

được dồn lên các cửa khẩu rất nhiều. Hiện nay, tất cả các khu vực bến bãi đã quá 

tải, khó bố trí, sắp xếp được thêm (gồm cả khu vực tạm sử dụng), gây ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động xuất khẩu, chất lượng hàng hóa, tăng chi phí cho doanh nghiệp, 

tăng sức ép lên công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật 

tự, vệ sinh môi trường tại các khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, năng lực thông quan 

còn hạn chế. Theo thống kê, lượng xe hàng của Việt Nam tồn tại các cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn tính đến sáng ngày 16/12/2021 cụ thể như sau:  

 1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 150-200 xe/ngày). 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.263 xe (Trong đó: 138 xe hàng chờ xuất khẩu; 

1.125 xe tại bãi xe trung chuyển). 

- Mặt hàng tồn chủ yếu: mít, thanh long, ván bóc, linh kiện điện tử,… 

2. Cửa khẩu chính Chi Ma 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 687 xe; 
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- Mặt hàng tồn chủ yếu: tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, 

hạt sen, hạt bo bo, sa nhân, cây cút mây, cau khô, nhựa thông, phế liệu kén tằm,… 

Tuy nhiên, từ ngày 08/12/2021, phía Trung Quốc đã thực hiện tạm dừng hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu Chi Ma – Ái điểm do nghi phát 

hiện 03 ca nhiễm Covid-19 tại Trấn Ái Điểm. Ngày 10/12/2021, Ban Quản lý Khu 

Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã gửi thư công tác số 28 để đề nghị 

Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh khôi phục lại cặp cửa khẩu này, tuy nhiên 

đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Bạn. 

3. Cửa khẩu phụ Tân Thanh 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 180-200 xe/ngày). 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.601 xe. 

(Trong đó: 951 xe tồn tại bãi xe Bảo Nguyên; 1.230 xe tồn tại khu phi thuế 

quan; 180 xe tồn tại ngã 3 đường Khả Phong đến Barie số 2 đường XNK chuyên 

dụng; 250 xe tồn tại bãi Cốc Nam). 

 Mặt hàng tồn chủ yếu: dưa hấu (tỉnh Quảng Ngãi), thanh long (tỉnh Bình 

Thuận), chuối xanh (tỉnh Tiền Giang), mít (tỉnh Đắk Lắk, Tiền Giang), xoài (tỉnh 

Bình Định).  

Như vậy, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân 

Thanh, Chi Ma đến sáng ngày 16/12/2021 là 4.551 xe. So với lượng tồn ngày 

10/12/2021 là 4.000 xe, lượng tồn đã tăng lên 551 xe trong vòng 06 ngày. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức 

tạp, gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các tỉnh thành 

trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Cùng với đó là thời điểm các 

tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng trong nước của cả thị trường Việt Nam và Trung 

Quốc sẽ có xu hướng gia tăng, kéo theo lưu lượng phương tiện và hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu cũng sẽ tăng mạnh. Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa, 

đặc biệt là thanh long tỉnh Bình Thuận sang thị trường Trung Quốc qua các cửa 

khẩu biên giới phía Bắc được thuận lợi, tránh ùn ứ phương tiện và hàng hóa xuất 

khẩu, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nông dân, Sở Công Thương đề nghị quý 

đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hiệp hội thanh 

long Bình Thuận thông báo các nội dung tại Công văn này đến các doanh nghiệp, 
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Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thanh long sang thị trường Trung Quốc 

được biết để chủ động xây dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh; đồng thời, có sự 

phối hợp trong việc điều tiết, vận chuyển hàng hoá lên các cửa khẩu hợp lý. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát tình hình sản xuất 

và hướng dẫn cụ thể các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, phù hợp 

với dự báo nhu cầu thị trường tiêu thụ trong thời gian tới, tránh tình trạng khủng 

hoảng thừa cục bộ, giá giảm sâu. Cung cấp cho Sở Công Thương về dự báo tình 

hình sản xuất, thu hoạch thanh long của tỉnh trong thời gian đến Tết Nguyên đán 

để Sở kịp thời nắm thông tin về số liệu, chủ động báo cáo khi có yêu cầu. Nội dung 

cung cấp đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/12/2021. 

3. Đài PTTH Bình Thuận, Báo Bình Thuận nghiên cứu, lựa chọn nội dung 

tại link phóng sự https://bit.ly/3m4WsNO về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và 

tình trạng ùn ứ, tồn đọng tại các của khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hình thức 

tuyên truyền phù hợp để thông tin tới các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh 

xuất khẩu nông sản (chủ yếu là thanh long), nhà vườn, doanh nghiệpvận tải,.. được 

biết và chủ động trong thu hoạch, kinh doanh cũng như cân đối đưa hàng lên cửa 

khẩu tỉnh Lạng Sơn.   

4. Các doanh nghiệp thường xuyên cập nhật 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 cũng như các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Quảng 

Ninh, Hà Giang…; có phương án điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu thanh long nói 

riêng và các loại trái cây, nông sản nói chung sang Trung Quốc; giữ liên lạc chặt 

chẽ, trao đổi với các đối tác nhập khẩu để nắm bắt tình hình việc tiếp nhận hàng 

hóa tại các cửa khấu. Chú trọng, quan tâm thực hiện các giao dịch xuất khẩu theo 

thông lệ quốc tế thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; liên hệ với đối tác để 

đàm phán chuyển dần sang hình thức chính ngạch để giảm thiểu rủi ro mà hình thức 

thương mại tiểu ngạch có thể đem lại; đồng thời tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.    

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

khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý đơn vị phản ánh về Sở Công Thương tỉnh Bình 

Thuận. Đầu mối thông tin: ông Trần Văn Khanh – Trưởng phòng Quản lý thương 

mại (điện thoại: 0252. 3827329 hoặc 0901 231 043). 

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 

https://bit.ly/3m4WsNO
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phối hợp với các đơn vị liên quan có thông báo, khuyến cáo đến doanh nghiệp và 

các đơn vị liên quan về tình hình xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới 

phía Bắc. (Thông tin cập nhật tình hình tại các cửa khẩu có đăng tải tại 

các trang web: https://sct.hagiang.gov.vn; https://soct.langson.gov.vn; 

https://sct.binhthuan.gov.vn). 

Đề nghị các đơn vị quan tâm, khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (b/c); 

 - Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

 - Phòng KT, KT-HT các huyện thị xã, thành phố; 

 - GĐ, các Phó GĐ Sở;  

 - Lưu: VT, QLTM (Xuân). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Biện Tấn Tài 
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