
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v thông báo tạm thời dừng 

tiếp nhận phương tiện chở hoa 

quả tươi Việt Nam đến cửa khẩu 

của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu  

 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay 

chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 03 cửa khẩu. Từ cuối tháng 11/2021 

đến nay, lượng hàng hoá từ nội địa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh rất lớn 

trong khi khả năng thông quan hàng xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm, cửa 

khẩu trọng điểm xuất khẩu hoa quả là Tân Thanh vẫn đang tạm dừng hoạt động. 

Trung bình một ngày số lượng xe xuất khẩu chỉ đạt 80-100 xe (trong đó có 50-

60 xe hoa quả). Tính đến sáng ngày 11/01/2022, tổng lượng xe tồn tại 03 khu 

vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.721 xe, trong đó 749 xe chở 

hoa quả. Với tốc độ thông quan như trên, để giải phóng hết hàng hóa là hoa 

quả đang tồn ở các bến bãi cửa khẩu của tỉnh sẽ cần 13-15 ngày, chưa kể hàng 

hóa đang tiếp tục đưa lên chờ xuất khẩu. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông 

báo số 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã có Văn bản số 09/UBND-KT ngày 04/01/2022 đề nghị UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng 

đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Tuy nhiên, qua theo 

dõi thời gian gần đây, vẫn có phương tiện chở hàng hóa tiếp tục đưa lên các cửa 

khẩu của tỉnh để chờ xuất khẩu (từ ngày 05/01/2022 đến 10/01/2022 đã có thêm 

680 xe mới đưa lên cửa khẩu, trung bình mỗi ngày 120 xe).  

Trong bối cảnh phía Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện chiến lược "Zero 

COVID", tăng cường kiểm soát dịch tại các địa phương có cửa khẩu biên giới, 

hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 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, tạo điều kiện để các cơ quan, lực lượng 

chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải phóng lượng phương tiện, hàng hóa chờ xuất 

khẩu rất lớn còn đang ùn ứ kịp thời trước Tết Nguyên đán, căn cứ chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 

10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên 

cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian 

thực hiện từ ngày 17/01/2022 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 
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2. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn: 

a) Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, 

thương nhân về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các 

cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. 

b) Tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác kết 

nối thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, tập trung vào các loại trái cây, 

nông sản đang vào vụ thu hoạch; xem xét, hướng dẫn các doanh nghiệp lựa 

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

đường thủy, đường sắt nhằm giảm tải cho các cửa khẩu đường bộ; đẩy mạnh xúc 

tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác. Đồng 

thời tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu 

tỉnh Lạng Sơn thường xuyên để phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu phù 

hợp với thực tiễn, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.  

3. UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng 

như hội đàm, trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc 

để khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng sớm nhất, nâng cao 

hơn nữa năng lực thông quan; đồng thời giao Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

thường xuyên thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu để 

chủ động trong phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu. 

4. Yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Lạng Sơn triển khai 

nghiêm túc một số nội dung sau:  

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng 

phương án tổ chức kiểm tra, điều tiết phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi 

xuất khẩu đến địa bàn tỉnh tại các chốt kiểm soát vào tỉnh Lạng Sơn.  

b) Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, tăng cường thông tin thường xuyên tới 

Sở Công Thương, các doanh nghiệp, thương nhân các tỉnh, thành phố về tình hình 

thông quan hàng hóa, tình trạng ùn ứ tại các bến bãi và cơ chế, biện pháp điều 

phối hoạt động xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh theo từng thời điểm; chủ 

động tham mưu cho UBND tỉnh thông báo tiếp nhận mặt hàng hoa quả tươi xuất 

khẩu trở lại khi tình trạng ùn ứ được giải quyết và năng lực thông quan đảm bảo. 

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (B/c);                                  

- Các Bộ: CT, NN&PTNT, GTVT, NgG (B/c);  

- Chỉ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, YT, TC, GTVT, NN&PTNT, NgV; 

- BQL Khu KTCK ĐĐ-LS; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh; 

- UBND huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Lộc Bình; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 



3 

 

 


		2022-01-12T10:36:46+0700


		2022-01-12T11:28:54+0700


		2022-01-12T11:28:54+0700


		2022-01-12T11:28:54+0700




