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

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  417 /SCT-QLTM Bình Thuận, ngày  22 tháng 02 năm 2022 

V/v tiếp tục thông tin về tình 

hình xuất nhập khẩu qua các 

cửa khẩu trên địa bàn tỉnh  

Lạng Sơn 

 

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 nông sản trên địa 

bàn tỉnh. 

  

Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn số 262/SCT-QLTM 

ngày 22/02/2022 của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc tiếp tục thông tin về 

tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nay, Sở Công Thương 

Bình Thuận thông tin một số nội dung như sau:  

1.  Tình hình XNK tại các cửa khẩu biên giới đƣờng bộ 

Ngày 12/02/2022, sau khi tiếp nhận Công văn số 220/SCT-QLTM của Sở 

Công Thương Lạng Sơn về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa 

quả tươi lên các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu; Sở Công 

Thương Bình Thuận đã ban hành Công văn số 324/SCT-QLTM triển khai đến 

các đơn vị liên quan để nắm thông tin, chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu 

nhằm hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp. Quá trình triển khai thực hiện cơ bản 

không ghi nhận xe chở hoa quả mới phát sinh lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy 

nhiên, mặc dù 03 cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh (Cửa khẩu quốc tế Hữu 

Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh) đang tích cực hoạt 

động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhưng do phía Trung Quốc tiếp tục 

thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 

khiến cho hiệu suất thông quan tại cả 03 cửa khẩu còn hạn chế, trung bình chỉ 

giải phóng được khoảng 90-100 xe xuất/ngày. Cụ thể: Trung bình tại cửa khẩu 

Hữu Nghị xuất 60-70 xe/ngày, tại cửa khẩu Tân Thanh xuất 30-40 xe/ngày, cửa 
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khẩu Chi Ma xuất không thường xuyên và chỉ khoảng 05 xe/ngày. 

Tại thời điểm sáng ngày 21/02/2022, tổng lượng xe hàng chờ xuất khẩu 

tại 03 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.966 xe, trong đó có 

1.509 xe chở hoa quả tƣơi, tương đương 80% tổng số xe hàng chờ xuất khẩu. 

2. Nội dung yêu cầu của chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc về khử 

khuẩn và bao bì của hàng hoá nhập khẩu 

Qua cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên bằng Thư công tác 
(1)

, Hội 

đàm 
(2)

 giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các 

Đoàn công tác của chính quyền Quảng Tây, Trung Quốc, phía Bạn yêu cầu các 

doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa qua Trung Quốc cần 

chủ động, nâng cao công tác phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là công tác khử 

khuẩn và đóng gói bao bì bảo quản hàng hóa như sau: 

(1) Về khử khuẩn hàng hóa: Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh yêu 

cầu khử khuẩn đối với từng kiện hàng Việt Nam xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Ái 

Điểm - Chi Ma, cụ thể: 

- Bao bì bên trong hàng hóa xuất khẩu phải tăng thêm màng ni lông bảo 

vệ để chống ngấm, chống nước khử khuẩn thấm vào.  

- Bao bì bên ngoài phải làm thành 6 mặt phẳng, thực hiện khử khuẩn đến 

các góc kẽ, tiện cho bốc dỡ, nâng cao hiệu suất. Đồng thời có thể thực hiện bốc 

xếp cho lần 2.  

Trừ những hàng hoá khử khuẩn cả xe ra, mỗi kiện hàng hóa sau khi bốc 

sang tải đều phải tiến hành khử khuẩn toàn diện trước khu bãi hàng bên phía 

Bạn, nếu hàng hóa bên phía Việt Nam có bao bì không phù hợp với tiêu chuẩn 

phòng chống dịch bệnh của phía Bạn dẫn đến hàng hoá hư hỏng thì phía ta tự 

chịu trách nhiệm, đồng thời phía Bạn không cho thông quan. 

(2) Về bao bì bên ngoài hàng khô: Thị Bằng Tường yêu cầu doanh 

nghiệp, thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng khô sang Trung Quốc qua cặp 

cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài thực hiện đúng 

yêu cầu về bao bì bên ngoài hàng khô xuất khẩu. Theo đó, bên ngoài bao bì 

hàng khô xuất khẩu của Việt Nam phải đƣợc bọc màng nilon để tránh virus 

Covid-19 xâm nhập vào hàng hoá. Đây là yêu cầu của cấp trên và là yêu cầu cơ 

                                                 

(1)
 Thư công tác của Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 25/01/2022. 

(2)
 Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với Đoàn công tác của 

Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 14/02/2022. 
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bản trong công tác phòng chống dịch của phía Bạn, là cơ sở để nâng cao năng 

lực thông quan do hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hàng thực phẩm 

và nguyên liệu thực phẩm. 

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, hoa quả tươi 

cũng như thanh long Bình Thuận qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng 

như các cửa khẩu biên giới phía Bắc được diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao, 

hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu ùn ứ, ách tắc, 

đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19, Sở Công 

Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 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, các 

Hiệp hội khẩn trương thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa 

khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 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 Lạng Sơn cũng như các cửa khẩu biên giới phía Bắc được biết để có kế 

hoạch đưa hàng lên phía cửa khẩu hợp lý và đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã tiếp tục tích cực phối hợp, thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả 

tươi lên các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu cho đến 

hết thời gian quy định (từ ngày 16/02/2022 cho đến hết ngày 25/02/2022). Chủ 

động nắm bắt, thực hiện tốt yêu cầu về quy cách của bao bì hàng hóa để hạn chế 

nguy cơ hư hỏng, giảm phẩm chất hàng hóa do ngấm dung dịch khử khuẩn hay 

nguy cơ virus Covid-19 xâm nhập vào hàng hoá, đồng thời nâng cao hiệu suất 

bốc xếp, khử khuẩn, từ đó nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu hàng hóa từ 

Việt Nam sang Trung Quốc. Xem xét lựa chọn các phương thức vận tải khác 

như qua các cảng biển, đường sắt 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 virus Covid-19. Chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên về 
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tình hình tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, năng lực bến bãi, tiến độ thông 

quan, cách thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và đánh giá khả năng xuất 

khẩu để xây dựng phương án sản xuất, xuất khẩu hợp lý. Tiếp tục quan tâm, 

tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất 

khẩu sang các quốc gia khác và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.  

Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Hiệp hội 

thanh long Bình Thuận 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 sản phẩm thanh long 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 các website: 

https://sct.hagiang.gov.vn; https://soct.langson.gov.vn; https://langsontrade.vn;  

https://sct.binhthuan.gov.vn; https://sct.laocai.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). 

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 (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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