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UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4387/SCT-XNK

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xuất nhập hàng hoá nông, lâm, thuỷ
hải sản sang thị trường Trung Quốc

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.
Dự kiến, trong thời gian Tết Nguyên đán 2022 sắp tới, người Trung Quốc
làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước xuất cảnh qua cửa khẩu Quôc tế
Móng Cái có thể gia tăng, tiềm ẩn những nguy cơ an toàn phòng chống dịch.
Ngày 15/12/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đông
Hưng (Trung Quốc) có thông báo thực hiện cơ chế “nhập cảnh hẹn trước” và
giới hạn số người nhập cảnh về Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng, mỗi ngày
tối đa 100 người; đồng thời, có thời điểm, việc tiếp nhận thông quan hàng hoá có
thể sẽ điều chỉnh tăng, giảm do báo trước trong thời gian ngắn do phia sbanj tập
trung phòng chống dịch.
Để hạn chế vấn đề ùn ứ xe vận chuyển nông, lâm, thuỷ sản tại các cửa
khẩu, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất khẩu qua các cửa
khẩu tỉnh Quảng Ninh; Sở Công Thương Quảng Ninh trân trọng đề nghị Sở
Công Thương tỉnh, thành phố trong nước phối hợp thông tin đến các doanh
nghiệp sản xuất, xuất khẩu được biết, thực hiện:
1. Chủ động phương án xử lý và bảo quản hàng nông sản, thủy sản của
doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thu mua thực hiện ngay tại doanh nghiệp; trao đổi
với đối tác nhập khẩu bố trí thời lượng nhập hàng phù hợp để đưa xe lên cửa
khẩu, nhằm giảm thiểu thời gian chờ thông quan và các chi phí liên quan.
2. Tăng cường kiểm tra sản phẩm trước khi nhận hàng; đảm bảo chất
lượng sản phẩm nông sản, thủy sản và công tác phòng chống dịch trước khi xuất
khẩu qua biên giới Trung Quốc; thực hiện tốt truy xuất gốc xuất xứ, quy định
nhãn mác, bao bì sản phẩm, quản lý hồ sơ doanh nghiệp theo hướng dẫn của các
cơ quan chức năng đảm bảo đủ điều kiện thông quan khi đưa lên cửa khẩu.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục xuất nhập khẩu (báo cáo);
- Vụ TT Châu Á – Châu phi (báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo);
- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, XNK4.
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