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 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
___________ 

 

Số: 350/TB-VPCP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành  

tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất 

nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh biên giới phía Bắc 

---------- 
 

Ngày 26 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 

phủ Lê Văn Thành đã chủ trì họp trực tuyến với các Bộ, địa phương liên quan 

về việc tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các tỉnh 

biên giới phía Bắc. Tham dự họp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ gồm: Bộ trưởng 

Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện 

Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngoại giao, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu 

tư, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, 

Thông tin và Truyền thông, Y tế và Tổng cục Hải quan. Tham dự họp tại điểm 

cầu các địa phương gồm: Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới 

phía Bắc: Điện Biên, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, 

Cao Bằng; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh có hàng xuất khẩu đang 

ùn tắc tại cửa khẩu biên giới phía Bắc: Sơn La, Vĩnh Phúc, Hưng yên, Quảng 

Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình 

Thuận, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Sau 

khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến của các Bộ, địa phương dự họp, 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau: 

Trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chính sách “Zero 

COVID”, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch, trong khi Việt Nam đang 

thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”, dẫn đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa 

khẩu biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm 

ngày 26 tháng 12 năm 2021 có khoảng hơn 5000 xe container hàng hoá xuất 

khẩu đang ùn tắc tại các khu vực cửa khẩu các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh; 

khó khăn không chỉ khu vực cửa khẩu biên giới phía Việt Nam, đây cũng là 

khó khăn tại cửa khẩu biên giới phía Trung Quốc (hiện có khoảng gần 4000 xe 

nằm chờ ở khu vực cửa khẩu). 

Đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, trong đó có các tỉnh biên giới đã 

tích cực, chủ động vào cuộc từ rất sớm với tinh thần trách nhiệm cao; Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 về 

việc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, 
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chống dịch bệnh COVID-19, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, 

ngành, địa phương; gần đây nhất, trước tình trạng ùn tắc kéo dài tại các cửa 

khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục có chỉ đạo 

tại văn bản số 9249/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, tình 

trạng ùn tắc vẫn chưa được khắc phục, nếu để tiếp tục kéo dài sẽ càng gây thiệt 

hại cho doanh nghiệp và người dân. 

Để sớm khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hoá tại các cửa khẩu biên giới 

phía Bắc, yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm 

vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 của                 

Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 9249/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 12 năm 

2021 và các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ có liên quan, trong đó lưu ý tập 

trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Về giải pháp trước mắt: mục tiêu là giải phóng trong thời gian sớm nhất 

hơn 5000 xe hàng hoá xuất khẩu đang ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới trên địa 

bàn 02 tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

a) Giao Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và các địa phương tỉnh biên giới 

phía Bắc tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương, cơ 

quan chức năng phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi tăng thời gian thông 

quan và lượng hàng hoá thông quan. 

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh và các 

tỉnh có cửa khẩu đánh giá tình trạng ùn tắc hàng hoá xuất khẩu tại các cửa khẩu 

trên địa bàn, quyết định điều phối và thông báo cho các địa phương, cơ quan, 

doanh nghiệp trên cả nước, trên phương tiện thông tin đại chúng về việc tạm 

dừng hoặc cho phép tiếp tục đưa hàng hoá lên cửa khẩu biên giới; bảo đảm 

không để ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, giảm thiểu thiệt hại cho doanh 

nghiệp và người dân. 

c) Các Bộ: Tài chính (Tổng cục Hải quan), Công Thương, Ngoại giao phối 

hợp với các tỉnh biên giới và cơ quan liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, 

tạo điều kiện cho hàng hoá từ phía cửa khẩu biên giới phía Trung Quốc sớm 

nhập khẩu về Việt Nam. 

d) Bộ Y tế, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và các địa phương phối hợp 

với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng “vùng xanh”, “luồng xanh” 

ở khu vực cửa khẩu biên giới (vùng an toàn dịch bệnh) với quy trình, tiêu chuẩn 

phòng chống dịch hài hoà với phía Trung Quốc. 

2. Về giải pháp lâu dài: 

a) Các địa phương chủ động tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho 

doanh nghiệp, nhà sản xuất, người dân để chủ động có phương án sản xuất, thu 

hoạch, bảo quản, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ phù hợp, hiệu quả. 
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b) Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố sản xuất nông sản phối hợp với 

các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người 

dân, doanh nghiệp sản xuất theo nhu cầu thị trường, đảm bảo đáp ứng các quy 

trình, quy định, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu từ khâu sản xuất, thu hoạch, 

sơ chế, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc để chuyển mạnh sang xuất khẩu chính 

ngạch đối với hàng nông sản. 

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan đẩy nhanh tiến độ đàm phán về quản lý chất lượng để tăng số 

lượng trái cây được chính thức xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, đẩy nhanh 

đàm phán nghị định thư với Trung Quốc để giảm tỷ lệ nông sản Việt Nam phải 

kiểm tra khi xuất khẩu vào Trung Quốc. 

d) Hoạt động tạm nhập, tái xuất, quá cảnh hàng hoá thực hiện theo quy 

định hiện hành và các cam kết quốc tế, bảo đảm giám sát chặt chẽ, không để 

xảy ra tình trạng lợi dụng, gian lận thương mại. 

đ) Các địa phương biên giới phía Bắc chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật 

chất, kho bãi, bố trí địa điểm tập kết hàng hoá và phương tiện không quá gần 

cửa khẩu để hạn chế ùn tắc, kiểm soát, kiểm dịch từ xa. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTgCP, các PTTg; 

- Các Bộ, cơ quan: CT, NNPTNT, TC, KHĐT, CA, 

QP, NG, Y tế, TTTT, GTVT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,  

các Vụ, Cục: TH, CN, NN, QHQT, KGVX, NC, 

Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KTTH (3b). TLK 

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Thị Thu Vân 
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