
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 tạm thời dừng tiếp nhận phương 

tiện chở hoa quả tươi đến cửa khảu 

đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu 

 

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi: - Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Giao thông vận tải; Ngoại vụ; Thông tin và 

Truyền thông; Cục Hải quan; Ban Quản lý Khu Kinh 

tế 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 Lạng Sơn về việc tạm 

thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ tỉnh 

Lạng Sơn để xuất khẩu: 

Hiện nay, 04 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gồm: Cửa khẩu quốc 

tế Hữu Nghị, cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi 

Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh) đang tích cực hoạt động thông quan hàng hóa 

xuất nhập khẩu, tuy nhiên do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 

nghiêm ngặt của phía Trung Quốc nên hiệu suất thông quan vẫn rất thấp, trung 

bình chỉ giải phóng được khoảng 70-90 xe xuất/ngày.  

Mặc dù đã được khuyến cáo về tình hình trên, lượng phương tiện chở 

hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên khu vực cửa khẩu để chờ xuất có xu hướng 

tăng, trung bình đạt 160-180 xe/ngày, chủ yếu là hoa quả tươi như: Thanh Long, 

Dưa Hấu, Mít, Xoài... Tính đến sáng ngày 11/02/2022, tổng lượng xe hàng chờ 

xuất khẩu tại 03 khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tiếp tục tăng, 

đạt 1.646 xe, trong đó: 1.390 xe chở hoa quả tươi, chiếm gần 85% tổng số xe 

hàng chờ xuất khẩu. Với tình hình lưu lượng hàng hóa từ các tỉnh tiếp tục lên 

cửa khẩu chờ xuất khẩu và năng lực thông quan như trên dự báo sẽ gây ùn ứ lớn 

tại các bến bãi, khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, 

gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. 

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản thuận lợi, tránh thiệt hại cho 

người nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu, Sở Công Thương Hải Phòng  đề nghị 

các Sở, ban, ngành, UBND các Quận, huyện và cộng đồng doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố như sau: 

1. Thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, 

thương nhân xuất khẩu hoa quả tươi của thành phố: 
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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 16/02/2022 cho đến hết ngày 25/02/2022. 

2. Phối hợp 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. 

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

đơn vị phối hợp thông tin tới các thương nhân, doanh nghiệp trên địa bàn được 

biết và điều tiết việc đưa hàng hóa xuất khẩu đến cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng 

Sơn, 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 Hải Phòng - 

Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng; SĐT: (0225) 

3846719/0934644468; Email: sct.qldthtqt@gmail.com; Chuyên viên: Đoàn Ánh 

Vân./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBNDTP ( để b/c); 

- Cổng TTĐTTP  (để phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- VP Sở (đăng lên trang web Sở); 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

K.T.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
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