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

 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đã cơ bản được kiểm soát, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng 

giảm; tuy nhiên phía Trung Quốc lại đang diễn biến phức tạp, nhiều thành phố 

bị phong toả. Với chính sách “Zero COVID”, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục triển 

khai thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch ở mức độ rất cao, đặc biệt là 

thực hiện phong tỏa các khu vực có ca lây nhiễm COVID-19, đã thực hiện tạm 

dừng hoạt động thông quan hàng hoá qua nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới 

Việt - Trung, các cửa khẩu đang duy trì hoạt động cũng chịu ảnh hưởng lớn, 

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, hiệu suất thông quan 

hằng ngày chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương hàng hoá của các doanh 

nghiệp hai Bên, đặc biệt là cửa khẩu trọng điểm, chủ lực của tỉnh như cửa khẩu 

quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh. 

Từ 07/4/2022, tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan đã 

triển khai phương thức giao nhận hàng hóa mới theo mô hình cắt công-te-nơ tại 

hai bãi chờ trên tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa, năng lực thông quan 

đã được cải thiện so với thời gian trước, lượng hàng hóa xuất khẩu của nước ta 

đang dần được ổn định. Tuy nhiên, theo yêu cầu của phía Trung Quốc thì hàng 

hóa xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện trước công tác khử khuẩn và xét 

nghiệm COVID-19 để tránh trường hợp phát hiện hàng hóa nhiễm vi rút SARS-

CoV-2 sau khi đã nhập khẩu vào Trung Quốc.   

Thời gian tới, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt; bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản 

chuẩn bị vào vụ thu hoạch, vì vậy lưu lượng hàng hóa và phương tiện lên cửa 

khẩu sẽ tăng cao. Để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch của phía Trung 

Quốc, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ, duy trì khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là “vùng 

xanh’’ an toàn với dịch COVID-19, đảm bảo phục vụ hiệu quả xuất khẩu nông 

sản, hoa quả của cả nước, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các 

tỉnh, thành phố có hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm, 

phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, các hiệp hội ngành hàng, 

doanh nghiệp triển khai một số nội dung như sau: 
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- Tăng cường theo dõi, giám sát hoạt động tại các vùng trồng nhằm đảm 

bảo quy trình sản xuất được an toàn với dịch COVID-19. Theo đó, giám sát các 

vùng trồng, cơ sở sản xuất, đóng gói trong việc thực hiện khử khuẩn đối với 

công nhân, người lao động trong suốt quá trình sản xuất, thu hoạch,...; khử 

khuẩn hàng hóa và phương tiện ngay từ khi đóng gói bao bì, bốc xếp lên phương 

tiện để xuất xưởng, đảm bảo không tồn tại mầm bệnh trong toàn bộ quá trình sản 

xuất và chuyên chở hàng hóa từ nơi sản xuất lên đến cửa khẩu và cho đến khi 

xuất khẩu sang Trung Quốc. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin với các cơ quan 

chức năng của tỉnh Lạng Sơn về hoạt động tại các cửa khẩu, các yêu cầu trong 

công tác phòng, chống dịch của phía Trung Quốc để kịp thời chỉ đạo, khuyến 

cáo và định hướng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngay từ bước đầu tại địa 

phương đạt được hiệu quả cao. 

- Tiếp tục quan tâm triển khai tiêm đủ các mũi vắc-xin và 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 vận chuyển hàng xuất nhập khẩu, 

công nhân các cơ sở đóng gói (chế biến) nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh về 

dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới. 

Tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, đối 

ngoại với phía Quảng Tây, Trung Quốc về các giải pháp để hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua 

địa bàn, thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất khẩu nông sản qua biên giới.  

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan 

tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/cáo); 

- Bộ Công thương (B/cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

- BQL Khu KTCK ĐĐ-LS; 

- Cục HQ, BCH BĐBP, CA 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 
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