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

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 151  /SCT-QLTM Bình Thuận, ngày 17  tháng 01 năm 2022 

V/v thông báo tạm thời dừng 

tiếp nhận phương tiện chở trái 

cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế 

đường bộ số II Kim Thành (Lào 

Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc)  

để xuất khẩu 

 

Kính gửi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội thanh long Bình Thuận; 

- Các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trên địa 

bàn tỉnh. 

  

Căn cứ Công văn số 200/UBND-KT ngày 16/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai về việc thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái 

cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn 

(Trung Quốc) để xuất khẩu. 

Theo đó, từ ngày 12/01/2022, phía tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khôi 

phục lại hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng trái cây tươi qua Cửa khẩu 

quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc). Tuy 

nhiên, do công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của phía Trung Quốc tại 

khu vực cửa khẩu được triển khai rất nghiêm ngặt (số lao động bốc xếp, lái xe 

trung chuyển đối với mặt hàng trái cây tươi ít; thời gian thực hiện quy trình 

kiểm soát phòng chống dịch tăng…) nên năng lực thông quan hàng hóa qua Cửa 

khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) đối 

với các mặt hàng trái cây tươi còn rất hạn chế. Tính từ ngày 12/01/2022 đến 

hết ngày 15/01/2022 mới chỉ thông quan đƣợc 60 xe chở mặt hàng trái cây 

tƣơi (trung bình chỉ đạt từ 15-20 xe/ngày).  

Mặt khác, đến thời điểm hiện tại lượng phương tiện vận chuyển mặt hàng 

trái cây tươi (thanh long, xoài, dưa hấu, mít) xuất khẩu đang tồn tại cửa khẩu 

Lào Cai đã lên đến gần 1.000 xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên từ các tỉnh 

HỎA TỐC 
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với số lượng trên dưới 100 xe/ngày. Với tình hình hiện tại, năng lực đáp ứng của 

các kho, bãi tập kết hàng hóa của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành 

(Lào Cai) đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết, 

chờ xuất khẩu. 

Để giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là hàng hoa quả tươi 

phải lưu kho, lưu bãi trong thời gian dài, phát sinh chi phí, gây thiệt hại kinh tế 

cho người dân, doanh nghiệp, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán cũng như 

đảm bảo hạ tầng bến bãi, công tác phòng chống dịch khu vực cửa khẩu, giải 

phóng lượng phương tiện, hàng hóa chờ xuất khẩu rất lớn còn đang ùn ứ kịp thời 

trước Tết Nguyên đán,Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo tạm thời dừng 

tiếp nhận phương tiện chở hàng hoá trái cây tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ 

số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất khẩu sang Trung 

Quốc. Thời gian thực hiện từ 00h00' ngày 18/01/2022 cho đến khi có thông 

báo mới. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng thời 

thường xuyên trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan 

tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung 

Quốc) đối với các mặt hàng trái cây tươi nói riêng và tất cả các loại hàng hóa nói 

chung. 

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bình Thuận sang thị 

trường Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ  số II Kim Thành (Lào Cai) 

– Bắc Sơn (Trung Quốc) cũng như các cửa khẩu, lối mở biên giới các tỉnh 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 tình hình xuất khẩu 

hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ  số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn 

(Trung Quốc) đến các doanh nghiệp, Hợp tác xã là thành viên có hoạt động xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng 

như các cửa khẩu, lối mở biên giới các tỉnh phía Bắc 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục rà soát tình hình sản xuất và hướng dẫn cụ thể các địa phương 
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xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, phù hợp với dự báo nhu cầu thị trường tiêu 

thụ, nhất là đợt thu hoạch từ nay đến hết quý I năm 2022, tránh tình trạng khủng 

hoảng thừa cục bộ, giá giảm sâu. Quản lý chặt chẽ các vùng trồng, cơ sở đóng 

gói thanh long đã được cấp mã số xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm việc 

sử dụng mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói không đúng quy định. Tổ chức 

sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nhằm đảm bảo, đáp ứng thị 

trường tiêu thụ. 

3. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã cần chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập 

nhật tình hình những yêu cầu của thị trường xuất khẩu; xem xét lựa chọn chuyển 

đổi phương thức vận tải, xuất khẩu khác ngoài đường bộ như đường sắt, đường 

biển nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; 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 chủ hàng phía Trung Quốc để đàm phán chuyển dần sang 

hình thức chính ngạch như: tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, 

chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, 

chủng loại… Chủ động thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên vỏ bao bì 

bọc quả thanh long và thùng carton đựng thanh long, kiểm soát chặt chẽ từ khâu 

thu hoạch, phân loại, đóng gói, bốc xếp hàng hóa, đảm bảo không có vi rút 

Covid-19. Đồng thời, chỉ vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu khi đã ký hợp đồng 

mua bán với đối tác Trung Quốc. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến 

thương mại, kết nối giao thương trong thời gian tới; quan tâm mở rộng thị 

trường tiêu thụ nội địa, tập trung vào các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị trong 

nước, liên kết tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong nước nhằm đẩy mạnh hưởng ứng 

thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng 

cường thu mua thanh long vào vụ thu hoạch để lưu kho, tiêu thụ nội địa, xuất 

khẩu qua các đường khác (không qua đường cửa khẩu biên giới phía Bắc) để 

giúp bà con nông dân tiêu thụ thanh long với giá hợp lý. 

Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kênh phân 

phối nhằm kết nối, đẩy mạnh việc thu mua, tiêu thụ thanh long Bình Thuận cho 

các doanh nghiệp, Hợp tác xã và nông dân của tỉnh. Đồng thời, 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 thông tin, tuyên truyền, 

khuyến cáo đến doanh nghiệp, Hợp tác xã 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 website: https://sct.hagiang.gov.vn; https://soct.langson.gov.vn; 
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https://sct.binhthuan.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện, 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).  

(Đính kèm Công văn số 200/UBND-KT ngày 16/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai). 

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 Lào Cai (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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https://sct.binhthuan.gov.vn/
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