
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 

Về việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa 

khẩu biên giới phía Bắc. 

 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2021 

                     Kính gửi:  

 - 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. 

 

 

Căn cứ Văn bản số 5067/BCT-XNK ngày 20/08/2021 của Bộ Công Thương về 

việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.  

Sở Công Thương thông tin trao đổi với Quý cơ quan/ đơn vị một số nội dung 

như sau:  

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan quản lý 

cửa khẩu của cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã phải tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. Cho tới nay, nhờ nỗ lực của cả hai bên, hoạt động xuất 

khẩu, nhập khẩu hàng hóa về cơ bản vẫn được duy trì nhưng tiến độ thông quan 

không được như trước đây do phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và 

phòng chống dịch. Trước tình hình đó, để tạo thuận lợi cho công tác thông quan, 

tránh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa, phương tiện đi lại tại các cửa khẩu trên 

địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. Sở Công Thương khuyến nghị tới các doanh 

nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu như sau: 

1. Chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa đi thị trường 

Trung Quốc sang hình thức chính ngạch. Thực tiễn cho thấy hàng hóa xuất khẩu 

chính ngạch (mua bán theo hợp đồng; với người nhận và các điều kiện giao hàng rõ 

ràng; giao hàng tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính; quy cách hàng hóa và bao bì 

đáp ứng quy định của nước nhập khẩu) có khả năng thông quan thuận lợi hơn rất 

nhiều so với hàng hóa vận chuyển lên biên giới để xuất khẩu theo hình thức trao đổi 

cư dân tại các cặp chợ đường biên.  

2. Trường hợp vì lý do khách quan nên chưa thể chuyển ngay sang xuất khẩu 

chính ngạch, đề nghị chỉ vận chuyển hàng lên biên giới khi đã có thỏa thuận với 

khách mua hàng (địa chỉ tiêu thụ rõ ràng). Đối với nông sản, cần phối hợp với bên 

mua để phân loại, đóng gói, sử dụng bao bì, nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị 

trường nhập khẩu ngay tại khâu sản xuất, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất 



lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng để giúp 

đẩy nhanh tiến độ thông quan. 

Sở Công Thương thông báo thông tin trên và đề nghị các Quý cơ quan/ đơn vị 

thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trong phạm vị phụ trách để nắm tình hình, 

đồng thời chủ động thông tin cho Sở Công Thương khi phát sinh vướng mắc để cùng 

phối hợp, kịp thời xử lý. 

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 

Địa chỉ: số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương Thúy 

Di động: 0936941294, Điện thoại: 02253.846719 

Email: sct.qldthtqt@gmail.com ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Cổng TTĐT TP Hải Phòng (để ph/h); 

- Văn phòng Sở (đăng tải Cổng TTĐT của Sở); 

- Các phòng chuyên môn, TT thuộc Sở (để ph/h); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

K.T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Sơn 
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