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V/v cập nhật tình hình thông quan 

tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, 

triển khai một số giải pháp thúc 

đẩy sản xuất và tiêu thụ thanh long 
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- 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; 

- Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội thanh long Bình Thuận; 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long. 

  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, phía 

Trung Quốc liên tục triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh dẫn đến 

hoạt động xuất nhập khẩu bị hạn chế. Qua nắm bắt tình hình thông quan tại một 

số cửa khẩu biên giới phía Bắc, Sở Công Thương cập nhật thông tin như sau: 

I. Thông tin về tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới phía 

Bắc hiện nay 

1. Đối với cửa khẩu 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, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các 

cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngày 22/12/2021 

và lượng tồn đến sáng ngày 23/12/2021, cụ thể như sau: 

 1.1. Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

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

KHẨN 
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- Xuất khẩu: 56 xe; 

- Nhập khẩu: 348 xe; 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 1.447 xe, trong đó: 

+ Xe hàng chờ xuất khẩu: 297 xe; 

+ Tồn tại bãi xe trung chuyển: 1.150 xe; 

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

1.2. Cửa khẩu Ga đƣờng sắt Quốc tế Đồng Đăng 

- Xuất khẩu: 73 toa hàng; 

- Nhập khẩu: 32 toa hàng. 

1.3. Cửa khẩu chính Chi Ma 

Hiện nay, cửa khẩu Chi Ma đã thông quan xuất nhập khẩu trở lại, trong đó 

chiều xuất khẩu được thực hiện dưới hình thức xe không của Trung Quốc qua 

Việt Nam để sang tải và xuất trở về Trung Quốc. 

(Năng lực thông quan xuất khẩu: Khoảng 35-40 xe/ngày) 

- Xuất khẩu: 07 xe (xe không của Trung Quốc vào sang tải); 

- Nhập khẩu: 27 xe; 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 609 xe. 

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,… 

1.4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh 

Hiện nay, cửa khẩu phụ Tân Thanh đã thông quan trở lại. 

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

- Xuất khẩu: 0 xe; 

- Nhập khẩu: 230 xe; 

- Tồn tại khu vực cửa khẩu: 2.404 xe, trong đó: 

+ Tồn tại bãi Bảo Nguyên: 1.000 xe; 

+ Tồn tại khu phi thuế quan: 1.092 xe; 

+ Tồn tại ngã ba đến khu vực B2 đường XNK chuyên dụng: 150 xe; 

+ Tồn tại bãi Cốc Nam: 162 xe. 
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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 23/12/2021 là 4.460 xe. So với 4.410 xe tồn tại thời 

điểm trưa ngày 22/12/2021, lượng tồn tăng lên 50 xe. 

2. Đối với cửa khẩu tỉnh Lào Cai 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số thời điểm tại khu vực Cửa 

khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai - Bắc Sơn, Trung Quốc thời gian 

kiểm tra, xét nghiệm, phun khử khuẩn hàng hóa tại phía Trung Quốc kéo dài hơn 

thường lệ khiến hoạt động thông quan hàng hoá có những thời điểm bị gián đoạn, 

tiềm ẩn những rủi ro, thiệt hại cho doanh nghiệp. Dự báo việc gián đoạn có thể 

còn xảy ra trong thời gian tới (đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần). 

Đối với cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phía Trung Quốc là cửa khẩu Hà 

Khẩu): sản phẩm thanh long vẫn đang tạm dừng thông quan cho đến khi có thông 

báo mới. 

3. Đối với cửa khẩu tỉnh Hà Giang: hoạt động xuất khẩu biên mậu qua 

cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang (phía Trung Quốc là cửa khẩu Thiên 

Bảo) được thực hiện song song với các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19. Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm thanh long vẫn đang tạm dừng thông quan cho 

đến khi có thông báo mới. 

4. Đối với cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh:  

Theo Công văn số 4387/SCT-XNK ngày 22/12/2021 của Sở Công Thương 

Quảng Ninh về việc xuất, nhập hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản sang thị trường 

Trung Quốc: Dự kiến, trong thời gian Tết Nguyên đán 2022 sắp tới, người Trung 

Quốc làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước xuất cảnh qua cửa khẩu Quôc 

tế Móng Cái có thể gia tăng, tiềm ẩn những nguy cơ an toàn phòng chống dịch. 

Ngày 15/12/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đông Hưng 

(Trung Quốc) có thông báo thực hiện cơ chế “nhập cảnh hẹn trước” và giới hạn số 

người nhập cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng, mỗi ngày tối đa 100 

người; đồng thời, có thời điểm, việc tiếp nhận thông quan hàng hoá qua cửa khẩu 

biên giới tỉnh Quảng Ninh có thể sẽ điều chỉnh tăng, giảm trong thời gian ngắn do 

phía bạn tập trung phòng chống dịch. 
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II. Dự báo tình hình và triển khai một số giải pháp thúc đẩy sản xuất 

và tiêu thụ thanh long trong thời gian tới 

Thời gian vừa qua, mặc dù Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã phối hợp 

với Sở Công các tỉnh biên giới phía Bắc thông báo, khuyến cáo một cách thường 

xuyên, liên tục, bằng các phương thức khác nhau cho các doanh nghiệp về tình 

hình hàng hóa chờ xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đặc biệt là tại 

tỉnh Lạng Sơn tồn rất lớn. Tuy nhiên, lượng hàng vẫn đưa lên rất nhiều, vượt quá 

khả năng thông quan hàng hóa trong ngày, tất cả các bến bãi tại các cửa khẩu đã 

quá tải, không thể bố trí sắp xếp được thêm. 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. Đề nghị 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 khẩn trương thông báo các nội dung tại Công văn này 

đến các doanh nghiệp, 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 và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Sở Công Thương 

- 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 và các đơn vị liên quan về 

tình hình xuất nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc. Phối hợp 

hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long phân ra ở nhiều cửa 

khẩu, tránh tập trung vào một cửa khẩu để hạn chế hiện tượng ùn tắc hàng hóa, 

khi thu hoạch rộ; đồng thời, vận động doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu chính 

ngạch thanh long bằng đường biển để cung cấp cho thị trường các tỉnh, thành phố 

phía Đông như: Thượng Hải, Thiên Tân, Bắc Kinh, Thâm Quyến, Chiết Giang, 

Hồ Bắc… và các tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc. 
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-  Thường xuyên bám sát Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ để 

có sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến tiêu thụ nông 

sản tại các thị trường trong và ngoài nước. Tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ Công 

Thương, các cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại ở nước ngoài tổ chức Hội 

nghị trực tuyến để quảng bá, xúc tiến xuất khẩu nông sản trong điều kiện diễn 

biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và nước ngoài. 

- Thực hiện tốt các chương trình hợp tác, liên kết giữa tỉnh Bình Thuận với 

các tỉnh, thành, vùng, khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới 

thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng. Triển khai các hoạt động xúc tiến thương 

mại (trực tiếp, trực tuyến) một cách đồng bộ, có trọng điểm và đạt hiệu quả, mở 

rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ các 

mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp vào vụ thu hoạch. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng nông sản phát 

triển thương mại điện tử; hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản của tỉnh tham gia giao 

dịch tại các sàn thương mại điện tử. Tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 

hỗ trợ tham gia các chương trình ngày mua sắm trực tuyến, gian hàng Việt trực 

tuyến quốc gia,… Từ đó, tập trung cao cho hình thức tiêu thụ, chào bán nông sản 

trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng online. Phối hợp với 

các sàn thương mại điện tử kết nối với các nhà nhập khẩu nước ngoài, các chuỗi 

cung ứng trong và ngoài nước.  

- Phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ để thu hút đầu tư nhà máy chế 

biến thanh long; tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ, 

thiết bị để chế biến các sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm 

nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và góp phần làm giảm áp lực khâu tiêu thụ 

trái tươi. 

3. 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, nhất là đợt thu hoạch từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần, tránh tình trạng khủng hoảng thừa cục bộ, giá giảm sâu. Thường xuyên cung 

cấp cho Sở Công Thương về tình hình sản xuất, thu hoạch thanh long của tỉnh để 

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

- Tăng cường công tác quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm; đảm bảo 

kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng hóa chất, chất kích thích, chất tăng trọng… 
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trong toàn chuỗi sản xuất - tiêu thụ thanh long nhằm đáp ứng yêu cầu của từng thị 

trường.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý các vùng trồng thanh long, cơ sở 

đóng gói trái thanh long đã được cấp mã số xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, lưu ý đối 

với các cơ sở được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm 

tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Công ty, 

doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở đóng gói, thu mua thanh long; các tổ chức và cá 

nhân có hoạt động giao nhận hàng hóa trong sản xuất kinh doanh tại địa phương. 

5. Hiệp hội thanh long Bình Thuận 

- Nâng cao vai trò của Hiệp hội thanh long, thực hiện tốt vai trò là cầu nối 

giữa các doanh nghiệp trong việc tăng cường công tác thông tin về tình hình thị 

trường, giá cả… đến các doanh nghiệp thành viên để doanh nghiệp chủ động xây 

dựng Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. 

- Vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch 

thanh long sang thị trường Trung Quốc. 

- Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp 

và đề xuất, kiến nghị giải pháp với các đơn vị liên quan nhằm giúp doanh nghiệp 

tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thanh long. 

6. 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 tại 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 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 kiểm tra sản phẩm trước khi 

nhận và xuất hàng; đảm bảo chất lượng sản phẩm nông sản, thủy sản và công tác 

phòng chống dịch đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa trước khi 

xuất khẩu qua biên giới Trung Quốc; thực hiện tốt truy xuất gốc xuất xứ, quy định 

nhãn mác, bao bì sản phẩm, quản lý hồ sơ doanh nghiệp theo hướng dẫn của các 

cơ quan chức năng đảm bảo đủ điều kiện thông quan khi đưa lên cửa khẩu.  
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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 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 Bình Thuận 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 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 website: 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 (thay b/c); 

 - Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

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

 - Báo Bình Thuận; 

 - Sở Công Thương: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang,       

Quảng Ninh, (p/h);  

 - GĐ, các Phó GĐ Sở; 

 - Trung tâm XTTM;  

 - Lưu: VT, QLTM (Xuân). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Biện Tấn Tài 
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