
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-CN 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 4 năm 2020 
 

V/v xuất nhập khẩu hàng hóa 

qua cửa khẩu phía Bắc 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 

 

Thực hiện Công văn số 2532/BCT-XNK ngày 09/4/2020 của Bộ Công 

Thương về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa 

khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại 

Thanh Sơn có ý kiến như sau: 

 Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, cơ quan, đơn vị liên quan: 

1.  Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, tình hình về các biện pháp 

quản lý và lưu lượng hành hóa tại cửa khẩu biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc 

để chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai công tác điều hành, điều chỉnh nhịp 

độ đưa hàng hóa lên biên giới phù hợp và hiệu quả; 

2. Tăng cường công tác thông tin, khuyến cáo tới các hộ nông dân, cơ sở -  

sản xuất, doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông sản và trái cây tươi trên địa bàn:        

          - Cập nhật kịp thời diễn biến thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên 

giới phía Bắc để chủ động có kế hoạch sản xuất, đóng gói, giao nhận, xuất khẩu 

hàng hóa, tránh để phát sinh ùn ứ và các tác động bất lợi khác;  

- Triển khai thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc  

theo hình thức chính ngạch, tuyệt đối không nên đưa hàng lên biên giới chỉ để 

bán tại các cặp chợ, không rõ đối tượng mua hàng, đối tượng nhận hàng, không 

tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về bao bì, đóng gói, truy xuất nguồn gốc đối với 

hàng xuất khẩu, …; 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê 

khai vùng trồng, cơ sở đóng gói, ghi nhãn, … cũng như các yêu cầu khác có liên 

quan để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng quy định, tiêu chuẩn đã thỏa 

thuận với phía Trung Quốc và tạo thuận lợi cho việc thông quan tại biên giới./. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND huyện, thành phố; 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Lưu: VT, NamCN.  
Bản điện tử:  
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- LĐVP; TPCNN, TH.  
 

 
Trần Quốc Khánh 
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