
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v phía Trung Quốc kiểm soát đầu 

vào đối với virus Sars-CoV-2 trên 

hàng thực phẩm nhập khẩu. 

 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2021 

                     Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

 - Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập 

khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

Theo thông tin trao đổi của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh liên quan 

đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa với phía Trung Quốc. Sở 

Công Thương thông báo với Quý cơ quan/ đơn vị một số nội dung như sau: 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 một số tỉnh, thành phố nước ta diễn 

biến phức tạp, phía Trung Quốc đã khẩn cấp áp một số biện pháp nhằm ngăn 

chặn dịch bệnh lây qua biên giới qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngày 

13/8/2021, Cục Thương vụ - QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi 

về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với hàng hóa nhập khẩu 

của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Sở Công Thương Quảng Ninh thông 

tin về một số biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của các cơ quan chức 

năng tại cặp chợ biên giới Đông Hưng, cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Đông Hưng 

như sau:  

1. Về quản lý và kiểm soát đối với lái xe trung chuyển Trung Quốc:  

- Từ ngày 04/8/2021, phía bạn tổ chức xét nghiệm cho lái xe trung chuyển 

hàng hoá qua cửa khẩu, cặp chợ biên giới Đông Hưng 2 ngày/ lần (trước thời 

điểm này là 7 ngày/ lần). 

- Từ ngày 12/8/2021, phía bạn yêu cầu lái xe trung chuyển không được ra 

khỏi khu vực cặp chợ, cửa khẩu (ăn nghỉ trong khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên 

giới Đông Hưng). Trường hợp lái xe không có nhu cầu lái xe hoặc có nguyện 

vọng về thăm nhà sẽ được cách ly trong khu vực cửa khẩu, lối mở 21 ngày. 

2. Về chính sách phòng chống dịch đối với hàng hóa đông lạnh nhập 

khẩu qua Cặp chợ biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc)  

Ngày 11/8/2021, Trung tâm dịch vụ phát triển kinh tế biên giới thành phố 

Đông Hưng – Cục Thương vụ và QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) có gửi thư 

cho các đại lý nhập khẩu hàng đông lạnh Việt Nam; ngày 13/8/2021, Cục 

Thương vụ và QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi đề nghị thông 
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tin cho các nhà máy gia công, sản xuất thực phẩm đông lạnh làm tốt công tác 

phòng chống dịch đối với hàng hóa đông lạnh xuất khẩu vào thị trường Trung 

Quốc. Cụ thể yêu cầu như sau: 

(1) Doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm dây chuyền lạnh xuất khẩu sang 

Trung Quốc phải tiến hành kiểm soát thân nhiệt, xét nghiệm Sars-CoV-2 định kỳ 

đối với công nhân làm việc và bảo vệ an toàn cho công nhân.  

(2) Định kỳ khử trùng môi trường sản xuất, trước khi xuất hàng thực phẩm 

dây chuyền lạnh sang Trung Quốc, hàng đi phải hoàn thành khử trùng dự phòng 

đối với hàng hóa. 

(3) Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm covid đối với thực phẩm lạnh và bao bì 

đóng gói trước khi xuất xưởng, nếu kết quả âm tính mới được xuất khẩu. 

Với các yêu cầu trên đây, doanh nghiệp phải chủ động tập hợp báo cáo kết 

quả xét nghiệm Covid và bằng chứng về việc khử trùng dự phòng… do bên 

cung ứng hàng hoặc doanh nghiệp (nhà máy đóng gói bao bì) đăng ký sản xuất 

cung cấp, để chuẩn bị cho kiểm tra sau này. 

3. Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố Hải 

Phòng được thuận lợi, tránh thiệt hại cho người nông dân, thương nhân 

xuất nhập khẩu 

 Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn quý Cơ quan/ đơn vị và các doanh 

nghiệp sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu một số biện pháp như sau: 

(1) Lập danh sách công nhân, xét nghiệm mẫu gộp 8-10 bằng phương pháp 

Realtime PCR, định kỳ 7 ngày và lấy ngẫu nhiên 20% số công nhân trở lên; 

công nhân có bảo hộ phòng chống dịch (danh sách, hình ảnh công nhân lấy mẫu 

xét nghiệm, mặc phòng dịch khi gia công, sản xuất, bao gói để chứng minh). 

(2) Phun khử khuẩn định kỳ toàn bộ nhà xưởng (có Video Clip chứng 

minh) để cung cấp cho Hải quan Trung Quốc khi được yêu cầu xuất trình. 

(3) Phun khử khuẩn bao bì (có Video clip chứng minh), xét nghiệm bao bì 

(lấy 1 mẫu ngẫu nhiên, có hình ảnh hoặc Video clip chứng minh lấy mẫu bao bì 

lô hàng). 

(4) Phun khử khuẩn thành xe, Cabin xe (có Video Clip chứng minh); lái xe 

xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2 (có kết quả xét nghiệm chứng minh). 

(5) Kẹp chì vận chuyển Container và có hình ảnh chứng minh để đảm bảo 

tính nguy trạng khi đến cửa khẩu, lối mở (bên Việt Nam); khi Hải quan Việt 

Nam cắt chì kiểm tra cần có Video Clip chứng minh.  

Những hình ảnh trên có thể lưu trữ trong 1 USB để xuất trình Hải quan 

Trung Quốc khi thông quan. 
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Hiện nay, Ban QLCKQT Móng Cái (thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) 

đang trao đổi với Cục Thương vụ - QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) biện pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam theo hướng: Ban QLCKQT Móng Cái (tỉnh 

Quảng Ninh) là đầu mối tiếp nhận các dữ liệu, hình ảnh, Video Clip gửi trước 

cho Cục Thương vụ - QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) qua Email để Hải quan 

Đông Hưng kiểm tra trước, khi hàng đến có thể đối chiếu cho thông quan. Khi 

được phía Trung Quốc nhất trí, Sở Công Thương sẽ thông tin nhanh đến Sở, 

ban, ngành và doanh nghiệp.  

Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: 

Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố Hải 

Phòng - Số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng; Chuyên viên: Bà Phạm Thị 

Minh Hoa; DĐ: 0984060639, ĐT: 02253.846719/3.951056; Email: 

congthuong.xnk@haiphong.gov.vn . 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở ; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng (để ph/h); 

- VP Sở (đăng tin trên Cổng TTĐT của Sở); 

- Các phòng CM, TT thuộc Sở (để th/h); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

K.T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Sơn 
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