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  UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

      Ỉ        T  Ộ   

T                 Ớ  
 

Số:       /SCT-BCĐHĐTMBG 
 

V/v triển khai nội dung tạo điều kiện 

thuận lợi cho vận chuyển lưu thông 

hàng hóa xuất khẩu nông sản qua biên 

giới trước tình hình dịch bệnh Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ    Ĩ  V ỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 6  năm 2021 

 Kính gửi: 

 - Sở Y tế tỉnh Điện Biên;  

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;  

 - Sở Giao Thông Vận tải;  

  - Sở Ngoại vụ; 

  - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; 

                             - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên. 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Công Thương 

(Thường trực Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới) triển khai nội dung 

công văn số 2926/BCT-XNK  ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về việc xuất 

khẩu nông sản qua biên giới. 

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Điện 

Biên và một số tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tại các Khu công nghiệp của các 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải dương, Hưng yên, Hà nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh…Trong khi đó lượng hàng hóa tiêu dùng sản xuất trong nước, đặc biệt là 

mặt hàng nông sản và trái cây, nguyên liệu phục vụ sản xuất tiêu dùng từ các địa 

phương đang có dịch xuất khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và hàng hóa tiêu 

dùng vào vùng khu vực biên giới tỉnh Điện Biên.  

Để thực hiện tốt mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ Tướng 

Chính Phủ  và UBND tỉnh Điện Biên vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng chống dịch, đồng thời tạo  điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, đặc 

biệt các loại trái cây có tính thời vụ, vận chuyển hàng hàng hóa đến các vùng biên 

giới của địa bàn tỉnh Điện Biên. Để tạo thuận lợi trong vận chuyển lưu thông hàng 

hóa cho hoạt động xuất khẩu hàng nông sản nói chung và quả vải nói riêng qua 

biên giới khi đến thời điểm thu hoạch chính vụ trước tình hình dịch bệnh covid-19. 

Ban Chỉ đạo hoạt động Thương mại biên giới tỉnh Điện Biên đề nghị các sở, 

ngành, Hiệp hội các doanh nghiệp và các đơn vị có liện quan triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 
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1. Sở Y tế: Bố trí lực lượng, trang thiết bị y tế, phun khử trùng đối với 

phương tiện, hàng hóa  tại các chốt kiểm dịch trước khi vào địa bàn tỉnh; chủ động 

phương án thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với các lái xe chở 

hàng hóa, nguyên liệu đi từ vùng có dịch đến cửa khẩu quốc tế Tây Trang  và  vận  

chuyển hàng hóa từ tỉnh khác đến các khu vực biên giới của tỉnh, đặc biệt từ vùng 

có dịch, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và tạo điều kiện thuận lợi 

cho xuất khẩu mặt hàng nông sản và vận chuyển lưu thông hàng hóa. 

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng quản lý tại 

cửa khẩu quốc tế Tây Trang và các vùng biên giới thực hiện việc điều tiết phương 

tiện đảm bảo thuận lợi, trao đổi với cơ quan quản lý bên của khẩu quốc tế Pang 

Hốc Lào tạo điều kiện để sau khi xe giao hàng phương tiện vận tải có thể trở về 

trong ngày. 

Phối hợp với Sở Giao Thông vận tải - Xây dựng việc giám sát hoạt động 

của các phương tiện sau khi xuất khẩu và trở về các địa phương không lưu lại trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. 

3. Sở Giao Thông Vận tải: Giám sát việc cập nhật lịch trình di chuyển của 

các phương tiện vận chuyển chở hàng hóa đã xuất nhập khẩu hoặc trở hàng hóa 

tiêu dùng từ các tỉnh ngoài có dịch vào địa bàn tỉnh Điện Biên, tổng hợp danh 

sách, lịch trình di chuyển của các phương tiện hàng ngày báo cáo Sở Y Tế và Văn 

phòng UBND tỉnh. 

4. Cục Hải quan tỉnh  iện Biên: 

Cập nhật thông tin, chính sách hàng hóa, trực tiếp hướng dẫn các thương 

nhân thủ tục quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua biên giới; ưu tiên 

mặt hàng nông sản được xuất khẩu trước. Thực hiện thông quan luồng xanh đối 

với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn (miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra 

thực tế hàng hóa) theo nội dung công văn số 2926/BCT-XNK ngày 25/5/2021của 

Bộ Công Thương. 

 Cung cấp các thông tin về thương nhân kinh doanh xuất khẩu nông sản; 

chủng loại, số lượng mặt hàng nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới tới 

Sở Công Thương. 

 Cung cấp thông tin về tình hình thông quan hàng hóa nông sản tại các cửa 

khẩu, những vấn đề phát sinh có liên quan gửi về Sở Công Thương tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh. 

5. Sở Ngoại vụ: Chủ động thường xuyên liên hệ với cơ quan ngoại vụ của 

các tỉnh giáp biên để tăng cường trao đổi thông tin, cập nhật các quy định, chính 
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sách xuất nhập khẩu, các biện pháp phòng dịch hàng hóa của nước bạn. Thông tin 

về Sở Công Thương tổng hợp tham mưu triển khai thực hiện. 

6. Sở  ông Thương: 

Chủ động nắm tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, gửi văn bản trao đổi 

thông tin kịp thời với Sở Công Thương các địa phương các tỉnh để chủ động trong 

xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Cập nhật thông tin thường xuyên về diễn biến giao nhận, thông quan hàng 

hóa tại các cửa khẩu và các vấn đề liên quan; tổng hợp kịp thời báo cáo UBND 

tỉnh để trao đổi, phản ánh về Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan những 

vấn đề phát sinh để cùng phối hợp xử lý. 

 Tuyên truyền đến các thương nhân kinh doanh xuất khẩu nông sản trên địa 

bàn chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản qua biên giới hiện nay, đồng 

thời khuyến khích thương nhân xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính 

ngạch (mua bán theo hợp đồng với các điều kiện giao dịch, giao nhận rõ ràng, thực 

hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, …) để chủ động trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  iện Biên: Yêu cầu các doanh nghiệp xuất 

nhập khẩu và doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bố trí lực lượng lái xe để thực 

hiện đổi lái thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ Y tế và của UBND tỉnh Điện Biên về phòng chống dịch bệnh Covid-19; yêu 

cầu người điều khiển phương tiện chở hàng hóa từ vùng có dịch thực hiện nghiêm 

yêu cầu 5K “Khẩu trang-Khử khuẩn - Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế” 

của Bộ Y tế. 

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Xuất nhập khẩu và Mậu dịch biên giới, Sở 

Công Thương tỉnh Điện Biên. Địa chỉ Email: phongxuatnhapkhausct@gmail.com, 

SĐT: 02153 825 752 

Ban Chỉ đạo hoạt động Thương mại biên giới tỉnh Điện Biên đề nghị các 

sở,ngành thành viên liên quan chỉ đạo phối hợp thực hiện các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);  

- Đ/c Phó CTUBND tỉnh,  

Trưởng ban CĐHĐTMBG (b/c); 

- Lãnh đạo sở Công Thương;  

- Lưu: VT,XNK&MDBG.                 

 

KT.TR ỞNG BAN 

P Ó TR Ở       T  ỜNG TRỰC  

 

 

 

 
  Á   ỐC SỞ  Ô   T      

Vũ  ồng Sơn 

mailto:phongxuatnhapkhausct@gmail.com
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