
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------------------------------------------------------- 

Số:         /SCT-XNK Quảng Ninh, ngày      tháng 01 năm 2023 

V/v triển khai  một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19 trong  

khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới 

tỉnh Quảng Ninh 

 

 

 

Kính gửi:   Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong nước. 

 
 

Theo Công điện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung 

Quốc) và kết quả hội đàm giữa UBND thành phố Móng Cái (Việt Nam) với 

Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc). Sở Công Thương 

Quảng Ninh thông tin một số nội dung như sau: 

1. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023, từ ngày 21/01-27/01/2023 (tức 

30 tháng Chạp đến ngày Mồng 06 tháng Giêng Âm lịch), các cửa khẩu tại tỉnh 

Quảng Tây (Trung Quốc) vẫn duy trì hoạt động xuất nhập khẩu, việc thông quan 

sẽ thực hiện theo hình thức thông quan hẹn trước . 

2. Từ ngày 31/12/2022, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) dừng thực 

hiện Phương án làm việc, ăn nghỉ tập trung khép kín trong khu vực cửa khẩu, lối 

mở đối với các lực lượng liên ngành cửa khẩu, doanh nghiệp, công nhân và lái 

xe trung chuyển, lái đò, lái xe đường dài. 

- Từ ngày 08/01/2023, dừng thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm Virus 

Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người và hàng hóa xuất khẩu 

tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên, Cửa khẩu Ka Long. 

3. Tạm thời duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong khu vực cửa 

khẩu, lối mở biên giới như sau: 

+ Người ra/vào làm việc trong khu vực cửa khẩu, lối mở phải đeo khẩu 

trang, thường xuyên sát khuẩn tay, không tập trung đông người (không bắt buộc 

phải lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid 19 (test nhanh) đối với 

người ra/vào khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới); yêu cầu lái xe trung chuyển 

tiếp tục duy trì thực hiện việc mặc đầy đủ quần áo bảo họ, đeo khẩu trang, găng 

tay, bao giấy, kính phòng chống dịch trong quá trình làm việc. 

+ Duy trì lái xe trung chuyển thông qua danh sách đã được hai bên thống 

nhất, chấp thuận và cấp mã vạch, cấp thẻ lái xe trung chuyển đủ điều kiện vào 

khu vực cửa khẩu làm việc. 

+ Duy trì việc phun khử khuẩn với phương tiện ra/vào khu vực cửa khẩu, 

lối mở. 



 

4. Để kịp thời thích ứng linh hoạt, tiết giản tối đa các chi phí thông quan 

qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) cho các tổ 

chức, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, không để hàng hóa ùn ứ cục bộ trong 

thời gian Tết nguyên đán sắp tới. Sở Công Thương Quảng Ninh đề nghị Quý 

Doanh nghiệp quan tâm và thực hiện một số nội dung như sau: 

- Chỉ đưa hàng lên các tỉnh biên giới sau khi đã ký hợp đồng mua bán và 

có các điều kiện điều kiện giao dịch rõ ràng về thời gian, cửa khẩu, lối mở..  

- Thực hiện phân loại, đóng gói, bao bì, bảo quản; phân định rõ chất 

lượng, chủng loại hàng hoá (hoa quả, nông sản, thuỷ sản..) phù hợp với các điều 

kiện vận chuyển, giao nhận để rút ngắn thời gian giao hàng hóa tại cửa khẩu. 

- Quan tâm, theo dõi, cập nhật thông tin về tình tình xuất nhập khẩu tại 

khu vực cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tại Website thành phần: 

https://www.quangninh.gov.vn/So/socongthuong/Trang/Catalog.aspx?Cat=87  

để chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và đưa hàng hóa xuất khẩu qua cửa 

khẩu tỉnh Quảng Ninh. 

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh được biết, thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Cục xuất nhập khẩu (báo cáo); 

- Vụ TT Châu Á - Châu phi (báo cáo); 

- Lưu: VT, XNK4. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Giang 
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