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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2022

V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo,
khuyến cáo tạm dừng đưa hàng
hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng
Sơn để xuất khẩu

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hiện nay phía Trung Quốc đang tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống
dịch COVID-19 tại các thành phố cửa khẩu; trong đó các cơ quan chức năng phía
Trung Quốc đã thông báo dự kiến tạm dừng nhập khẩu đối với hàng hóa bảo quản
lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tạm dừng trước Tết 14 ngày và sau
Tết 14 ngày). 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 khẩu1. Tính đến ngày
02/01/2022, tổng lượng xe tồn tại 03 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi
Ma là 2.852 xe2, trong đó số xe chở hoa quả (mít, xoài, thanh long, dưa hấu) xuất
khẩu 1.717 xe tập trung chủ yếu tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị trong
khi năng lực thông quan xuất khẩu hiện nay chủ yếu tập trung ở cửa khẩu Hữu Nghị,
khoảng 60-70 xe/ngày, cửa khẩu Chi Ma khoảng 20-30 xe/ngày. Các khu vực bến bãi
(gồm cả các khu vực được đầu tư, trưng dụng thêm để tạm sử dụng) dành cho
phương tiện chờ, đỗ hiện nay đều đã quá tải; thời gian chờ thông quan bị kéo dài làm
tăng chi phí, khó khăn cho công tác kiểm soát phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an
toàn giao thông và nhất là vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt
cho lái xe đường dài; rất nhiều xe đã phải quay đầu trở lại để bảo quản, tiêu thụ trong
nội địa. Qua theo dõi, hàng hóa của các địa phương (như Long An, Tiền Giang, An
Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định,…) vẫn tiếp tục được đưa
lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để chờ xuất khẩu3.
Để tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải phóng
lượng phương tiện, hàng hóa chờ xuất khẩu rất lớn còn đang ùn ứ, tránh gây thêm
áp lực cho bến bãi, công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho
người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm phối hợp chỉ đạo triển khai
một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu,
kinh doanh dịch vụ vận tải,... thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
tạm dừng đưa hàng hóa (đặc biệt là mặt hàng hiện nay đang ùn ứ lớn tại cửa khẩu như:
hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc,...) lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu
sang Trung Quốc, nhất là trong thời điểm một số cửa khẩu của tỉnh như: Tân Thanh,
Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu Chi Ma; cửa khẩu xuất khẩu
chính đối với mặt hàng hoa quả tươi là Tân Thanh, Cốc Nam đang đóng cửa.
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Tổng xe hàng hoa quả: 1.717 xe (xe nóng: 102 xe, xe lạnh: 1.615 xe); Mặt hàng linh kiện điện tử: 181 xe; Mặt hàng
nông sản (ớt, cây thạch đen,…): 580 xe; Mặt hàng ván bóc: 133 xe; Mặt hàng khác (đồ gỗ mỹ nghệ, giấy, tương ớt,…): 241 xe.
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Ngày 30/12/2021 có 86 xe gồm: gần 50 xe hoa quả tươi các loại, chủ yếu là mặt hàng mít, xoài, dưa hấu,
còn lại là các mặt hàng khác; ngày 31/12/2021 có 38 xe gồm: trên 20 xe hoa quả tươi các loại, còn lại là mặt hàng
khác; ngày 01/1/2022 có 48 xe, trên 20 xe hoa quả tươi các loại, còn lại là mặt hàng khác.
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Cốc Nam chưa được thông quan trở lại và năng lực thông quan tại các cửa khẩu hiện
nay chưa được cải thiện. Chủ động có phương án, kế hoạch điều tiết sản xuất, kinh
doanh xuất khẩu đảm bảo hiệu quả, lựa chọn phương thức xuất khẩu khác cho phù hợp
như: đường biển, đường sắt4 nhằm giảm áp lực cho xuất khẩu đường bộ. Tăng cường
các giải pháp bảo quản, chế biến hàng hóa, triển khai các hoạt động xúc tiến thương
mại nhằm hỗ trợ tiêu thụ trong nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu.
2. Khi năng lực thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc được cải thiện, tình hình
ùn ứ đã được giải quyết, một số cửa khẩu xuất khẩu nông sản hoạt động trở lại, đề
nghị UBND các tỉnh, thành phố (nhất là các địa phương có vùng trồng nông sản, hoa
quả lớn) chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương chủ động nằm bắt thông tin, tình hình
xuất khẩu tại các cửa khẩu để khuyến cáo, hướng dẫn, kiểm soát các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ vận tải hàng hóa,... chủ động điều tiết hàng hóa
xuất khẩu hợp lý, tránh đưa lên cửa khẩu ồ ạt gây ùn ứ cửa khẩu. Chủ động nắm bắt
các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng lượng hàng hóa nhập
khẩu của Trung Quốc để hỗ trợ, hướng dẫn thương nhân chủ động trong sản xuất, sơ
chế, đóng gói, bao bì nhãn mác,... đáp ứng theo quy định, kiểm soát chặt chẽ công tác
khử trùng, khử khuẩn đối với hàng hóa, không để bị nhiễm virus Sars-CoV02 trên
hàng hóa, bao bì (đặc biệt đối với các hoàng hóa bảo quản trong contanier lạnh); tiếp
tục quan tâm triển khai tiêm đủ và sớm vắc-xin theo quy định cũng như tuyên
truyền thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cho các đối tượng là
thương nhân, doanh nghiệp, lái xe đường dài chở hàng xuất nhập khẩu nhằm giảm
thiểu rủi ro phát sinh về dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới.
3. UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như
hội đàm, trao đổi cùng các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc để sớm
khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng, nâng cao hơn nữa năng lực
thông quan và thường xuyên cập nhật tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa
khẩu và thông báo kịp thời đến Quý Ủy ban để chủ động trong phối hợp chỉ đạo điều
tiết hàng hóa lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (thông qua đầu mối là Sở Công
Thương tỉnh Lạng Sơn).
Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan
tâm, 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, TT&TT, GTVT, NN&PTNT, NgV;
- BQL Khu KTCK ĐĐ-LS;
- Cục HQ, BCH BĐBP, CA tỉnh;
- UBND các huyện biên giới;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng CM, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KT(LC).
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Đoàn Thu Hà

Hiện nay Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng-Lạng Sơn đang thực hiện thông quan được một số mặt hàng, cụ thể: (1)
Ngày 30/12/2021: xuất khẩu được 31 toa tương đương 343 tấn hàng hóa gồm mặt hàng: đồ gỗ mỹ nghệ, ớt khô, hoa quả sấy khô;
(2) Ngày 31/12/2021: xuất khẩu được 31 toa tương đương 543 tấn hàng hóa gồm mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ, ớt khô, hoa quả sấy
khô, nhôm thỏi, bột oxit kẽm, linh kiện điện tử.
4

