
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số:  416/SCT-XNK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày  11 tháng  02 năm 2022 

V/v phía thành phố Đông Hưng, 

Quảng Tây, Trung Quốc có thông 

báo tạm dừng thông quan hàng hóa 

qua cửa khẩu Bắc Luân II (Móng 

Cái, Quảng Ninh) 

 

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

 

Ngày 11/02/2022, Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu Đông Hưng 

(Trung Quốc) có thông báo dừng thông quan hàng hoá qua cửa khẩu cầu Bắc 

Luân II, do phát hiện phương tiện vận chuyển Thanh long Việt Nam có kết quả 

dương tính với Virus SARS-CoV-2. 

Đề nghị các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố biết, phối hợp thông tin 

đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu được biết để điều tiết hàng hóa xuất 

khẩu qua các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh đảm bảo không bị ùn 

tắc, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu được lưu thông thuận lợi; đồng thời, 

thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. 

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. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- 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, XNK4. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
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