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V/v thông tin về tình hình xuất
nhập khẩu hàng hoá tại các cửa
khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
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Trong năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa
phương trong cả nước, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn đã triển
khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức
cao nhất, thực hiện có hiệu quả các giải pháp “quản lý khép kín”, xây dựng khu
vực cửa khẩu thành vùng “xanh’’, vùng không có dịch1. Từ thời điểm tỉnh triển
khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19", để duy trì xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đường bộ,
UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
về phòng, chống và kiểm soát dịch, trong đó tăng cường quản lý, kiểm soát
người và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu, đặc biệt là lái xe đường dài vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đã qua nhiều tỉnh, thành phố có dịch đến địa
bàn tỉnh theo chu trình khép kín từ khi vào đến khi ra khỏi tỉnh; điều tiết, hỗ
trợ công tác quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu nhằm bảo đảm an
toàn, liên thông, thống nhất giữa các tỉnh, thành trong cả nước có hoạt động
giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tăng cường phối
hợp, thường xuyên trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc trong triển khai
các nhiệm vụ phòng, chống dịch và thúc đẩy thông quan hàng hóa.
Kết quả, mặc dù chỉ có 04/12 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đang duy trì
hoạt động nhưng hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn trong 02 tháng vừa qua
vẫn rất sôi động; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11/2021 đạt 440 triệu
USD (tăng 7,3% so với tháng trước), lũy kế 11 tháng đạt 3.910 triệu USD
(tăng 54,5% so với cùng kỳ); trong đó: kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 120
triệu USD (tăng 9,1% so với tháng trước), lũy kế 11 tháng đạt 1.210 triệu USD
(tăng 10% so với cùng kỳ).
Tăng cường hoạt động của Tổ công tác liên ngành thực hiện hỗ trợ công tác quản lý, điều hành h o ạt đ ộ ng
xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu; duy trì và quản lý chặt chẽ đội lái xe chuyên trách vận ch uy ển h àng h ó a;
duy trì trên 150 lán, chốt cố định và cơ động tổ chức kiểm soát chặt chẽ các đ ường mòn, lối mở với Trung Quốc, ngăn
chặn triệt để người xuất, nhập cảnh trái phép; duy trì 05 chốt dã chiến thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vào khu v ực cửa
khẩu…; thực hiện khử trùng bến bãi, nhà làm việc và toàn bộ khu vực cửa khẩu, các bến bãi khu vực cửa kh ẩu đ ược
phân chia thành các khu khác nhau như: Khu cách ly dành riêng cho lái xe, chủ hàng của Trung Quốc và của Việt
Nam, khu cách ly dành riêng cho nhân viên bốc xếp, giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu; phối hợp sắp xếp, điều tiết
phương tiện chở hàng vào các bãi để tránh ùn ứ, khó kiểm soát tại khu vực cửa khẩu...
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Tuy nhiên, thời điểm hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tiếp
tục tác động đến địa bàn, hoạt động XNK gặp nhiều khó khăn như: lưu lượng
người và phương tiện lên khu vực cửa khẩu tăng cao do những tháng cuối năm
nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, Tết của thị trường Trung Quốc tăng, một số hàng
nông sản phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu ở địa phương khác nên lượng
hàng hóa tập trung về các cửa khẩu Lạng Sơn nhiều2; tỷ lệ lái xe đường dài
hoàn thành 02 mũi vắc-xin còn thấp (chủ yếu mới chỉ được tiêm mũi 1), nhiều
lái xe sau khi đến Lạng Sơn có kết quả kiểm tra dương tính với COVID-19;
một số có tâm lý chủ quan sau khi đã tiêm đủ 02 mũi vắc-xin cũng làm ảnh
hưởng đến công tác phòng, chống dịch khu vực cửa khẩu; một số nông sản quy
trình thu hoạch, đóng gói, bảo quản sản phẩm chưa đảm bảo an toàn với
COVID-19, chất lượng hàng hóa chưa đồng đều; đã có phản ánh của cơ quan
chức năng phía Trung Quốc về việc xe Thanh Long xuất khẩu của Việt Nam và
một số xe nhãn tươi của nước thứ ba quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
có kết quả dương tính với COVID-19; còn có sự khác nhau về một số tiêu chí
đánh giá, phương pháp xét nghiệm COVID-19 của cơ quan chức năng 2 bên.
Phía các cơ quan chức năng Quảng Tây, Trung Quốc đã tăng cường các biện
pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn, thay đổi nhiều phương thức giao nhận
hàng hóa xuất nhập khẩu, làm khó khăn và hạn chế năng lực thông quan hàng
hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn.
Dự báo thời gian tới, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp;
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. Trong bối cảnh dịch
COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, nhằm tiếp tục triển khai 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 để đảm bảo phục vụ xuất khẩu hàng hóa nông sản, hoa quả của cả
nước, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, phối
hợp chỉ đạo Sở Công Thương, các sở ngành, đơn vị liên quan, các hiệp hội
ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai một số nội dung như sau:
1. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, thông tin với các cơ quan chức
năng của tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu;
tăng cường thông báo, khuyến cáo tới các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp,
thương nhân, lái xe vận chuyển hàng xuất nhập khẩu được biết về các thông tin để
chủ động có kế hoạch thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; phối hợp
điều tiết phương tiện và hàng hóa đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn hằng ngày phù hợp
thông qua kênh trao đổi giữa Sở Công Thương Lạng Sơn với Sở Công Thương
Thời điểm sáng ngày 29/11/2021: tại cửa khẩu Hữu Nghị tồn trong cửa khẩu 139 xe, Khu trung
chuyển hàng hóa 247 xe, chủ yếu là mặt hàng Sầu Riêng, Nhãn, ván bóc ; tại cửa khẩu Tân Thanh tồn tại Bến
xe Bảo Nguyên 735 xe, Khu phi thuế quan 1.250 xe, mặt hàng chủ yếu là Thanh Long, Xoài, Dưa hấu, Chôm
Chôm; tại cửa khẩu Chi Ma tồn 610 xe, chủ yếu là mặt hàng tinh bột sắn; hàng hóa tập trung chủ yếu là của các
tỉnh, thành: Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Gia Lai, Vĩnh Phúc,
Điện Biên, Kon Tum, Sơn La và một số tỉnh, thành khác trong cả nước.
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các tỉnh, thành phố để hạn chế phát sinh tăng thời gian, chi phí cho người dân,
doanh nghiệp
2. Chỉ đạo tăng cường giám sát, quản lý, đảm bảo các vùng trồng, vùng
sản xuất hàng hóa xuất khẩu an toàn với dịch COVID-19, đảm bảo chất lượng
sản phẩm, công tác thu hoạch, đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa được
thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu của thị trường nhập khẩu; kiểm soát
chặt chẽ đối với hàng hóa là hoa quả phải bảo quản trong container lạnh trong
quá trình vận chuyển nhằm hạn chế nguy cơ virus SARS-CoV-2 tồn tại bên
ngoài bao bì các sản phẩm đông lạnh.
3. Tiếp tục quan tâm triển khai tiêm đủ 02 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 chở hàng xuất nhập khẩu nhằm
giảm thiểu rủi ro phát sinh về dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu biên giới.
UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
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