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THÔNG BÁO 

Về việc tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa 

khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu 

 

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 27/12/2021, Thông báo số 

08/TB-VPCP ngày 10/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thông báo số 05/TB-

BCT ngày 18/01/2022 của Bộ Công Thương; Công văn số 220/SCT-QLTM 

ngày 12/02/2022 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 và các văn bản liên quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc kịp thời xử lý, không để xảy ra trường hợp hàng hóa xuất khẩu 

ùn tắc với số lượng lớn tại các bến bãi, tránh phát sinh rủi ro trong phòng chống 

dịch Covid-19 dẫn đến việc dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu của phía 

cơ quan chức năng Phía Trung Quốc, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân 

và doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:  

1. 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. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có mặt hàng 

hoa quả tươi xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn:  

a) Thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, thương nhân về việc tạm thời 

dừng đưa mặt hàng hoa quả tươi lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ 

của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.  

b) Tiếp tục tuyên truyền 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. 
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Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn sẽ cập nhật thường xuyên 

tình hình phương tiện và hàng hóa chờ xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn tại địa chỉ: https://stttt.langson.gov.vn/page_ttcuakhau. 

Trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố thông tin, tuyên truyền thường xuyên, kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan báo chí truyền thông; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP; 

- UBND tỉnh (BC); 

- Các sở, ngành của tỉnh; 

- BCH BĐ Biên phòng, CA tỉnh; 

- UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, VP; 

 Trung tâm CNS; 

- Lưu: VT, TTBCXB(ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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