
UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 10  tháng 01 năm 2022 

V/v tình hình hoạt động thông quan tại 
các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh 

 

                  
 Kính gửi: 

 
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

 
Sau thời gian tạm dừng thông quan để tập trung cho công tác phòng chống 

dịch Covid-19, Chính quyền thành phố Đông Hưng đã chính thức khôi phục 
hoạt động thông quan cửa khẩu, lối mở biên giới Đông Hưng (Trung Quốc) – 
Móng Cái (Việt Nam) từ ngày 10/01/2022 và có thông báo đề nghị phối hợp 
thực hiện tốt mốt số nội dung sau: 

1. Về thông quan đối với người: Chính quyền thành phố Đông Hưng sẽ 
tiếp tục thực hiện cơ chế “thông quan hẹn trước” với người, người nhập cảnh 
về Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng thống nhất sử dụng “mã QR hẹn 
trước nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây” để đăng ký hẹn trước nhập cảnh 
trên mạng và sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ công dân nước thứ 3 trung 
chuyển qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) để nhập cảnh về Trung Quốc qua 
cửa khẩu Đông Hưng. 

2. Về thông quan hàng hoá: Đối với phương tiện xuất nhập khẩu qua 
cửa khẩu Đông Hưng (bao gồm cả Khu chợ Biên mậu) sẽ thực hiện theo yêu 
cầu “tách rời người và hàng hóa, phân lộ trình vận chuyển”, thực hiện thông 
quan theo mô hình thay thế lái xe, giao nhận hàng hoá không tiếp xúc. Ưu tiên 
giải quyết thông quan các hàng hoá hiện đang ùn tắc tại cửa khẩu mỗi bên 
gồm và thực hiện thông quan hàng hoá theo trình tự. 

Hiện nay, lượng hàng đã đến cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ, chờ làm 
thủ tục xuất khẩu trên địa bàn Quảng Ninh còn khoảng ~1.200 container, mặt 
khác, thời gian Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần dẫn đến doanh nghiệp, 
người lao động Trung Quốc sẽ nghỉ Tết sớm hơn mọi năm do Phía Trung Quốc 
có yêu cầu đối với người làm việc tại cửa khẩu, cảng biển của Trung Quốc có tiếp 
xúc với hàng hóa được xác định là đối tượng rủi ro cao, phải cách ly bắt buộc 21 
ngày trước khi rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới hoặc cảng biển về quê đón Tết. 

Sở Công Thương Quảng Ninh đề nghị các Sở Công Thương tỉnh, thành phố 
tiếp tục phối hợp thông tin, khuyến cáo đến các các nhân, doanh nghiệp sản 
xuất, xuất khẩu trong thời gian tới có phương án lựa chọn các phương thức 
xuất hàng bằng đường biển, đường sắt, đồng thời có kế hoạch tiêu thụ nội 
địa. Xem xét việc 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 để tránh tình trạng khi đem hàng lên biên giới thì phía Bạn đã nghỉ 
Tết, dẫn đến việc hàng hoá phải tiếp tục lưu kho bãi tại các địa phương biên giới 
tăng thêm chi phí và hư hỏng hàng hoá cho các cá nhân, doanh nghiệp, ùn ứ tại 
các cửa khẩu biên giới. 
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Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ thường xuyên cập nhật tình hình và 
thông báo kịp thời đến Quý Sở tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, lối mở 
biên giới tỉnh Quảng Ninh. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Cục xuất nhập khẩu, BCT (báo cáo); 
- Vụ TT Châu Á – Châu phi, BCT (báo cáo); 
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh Quảng Ninh; 
- Các địa phương trong tỉnh; 
- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh Quảng Ninh; 
- Lưu: VT, XNK4. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Lê Hồng Giang 
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