
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------------------------------------------------- 

Số: 117/SCT-XNK1 Quảng Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2022 

V/v khuyến cáo các doanh nghiệp 

đưa hàng hóa xuất khẩu ra địa bàn 

thành phố Móng Cái 

 

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

Sở Công Thương Quảng Ninh nhận được báo cáo số 20/BC-UBND, ngày 

12/01/2022 của UBND Thành phố Móng Cái v/v thành phố Đông Hưng tạm 

dừng thông quan hàng hóa tại Lối mở Km 3-4 Hải Yên. 

Nguyên nhân: qua xét nghiệm, phía bạn phát hiện mẫu xét nghiệm của 01 

xe xoài sấy dẻo Việt Nam nhập khẩu tại bãi sang tải hàng hóa phi chuỗi lạnh của 

công ty Đỉnh Phong cho kết quả nghi ngờ dương tính, cụ thể như sau: 

- Vị trí lấy mẫu: bên ngoài xe, thùng xe, bao bì thực phẩm, mặt ngoài thực phẩm. 

- Mẫu dương tính: mặt ngoài thực phẩm cho kết quả nghi ngờ dương tính 

(giá trị CT 33-35) 

Do đó, phía bạn thực hiện việc tạm dừng thông quan hàng hóa tại Lối mở 

Km 3-4 Hải Yên để tiến hành xét nghiệm và cách ly đối với những người tiếp 

xúc có liên quan và tiến hành phu khử khuẩn tại khu vực bãi kiểm hóa. Thời 

gian khôi phục thông quan phía bạn sẽ thông báo sau. 

Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có văn bản báo UBND tỉnh 

và có văn bản khuyến cáo đến các doanh nghiệp để cân nhắc và điều tiết việc 

đưa hàng hóa xuất nhập khẩu đến các cửa khẩu tại tỉnh Quảng Ninh (nên tạm 

thời tạm dừng đưa hàng hoá đến khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Quảng 

Ninh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022). 

Nội dung này, ngày 27/12/2021, Sở Công Thương Quảng Ninh đã có văn 

bản số 4435/SCT-XNK gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Như trên; 

- Cục xuất nhập khẩu (báo cáo); 

- Vụ TT Châu Á - Châu phi (báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, XNK1. 
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