
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SCT-XNK 
V/v hoạt động xuất nhập khẩu, thông 

 quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới  

phía Bắc  

Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

   Kính gửi:    

 - Phòng Thương mại; Phòng Xuất nhập khẩu; Trung tâm 

Khuyến công, xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm 

công nghiệp; 

 - Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 1074/UBND-VP5 ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hoá qua các cửa 

khẩu biên giới phía Bắc; Văn bản số 1075/UBND-VP5 ngày 29/12/2021 của 

UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng 

Chính phủ; Văn bản số 1078/UBND-VP5 ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc trên địa bàn thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Để giảm bớt rủi ro, tạo điều kiện cho hoạt động 

xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Sở Công Thương Ninh Bình yêu cầu các 

đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Thương mại; Trung tâm Khuyến công, xúc tiến thương mại và 

Phát triển Cụm công nghiệp  

- Triển khai các Đề án xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy 

mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hoạt động kết nối cung cầu, tham gia hội chợ, 

hội thảo giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ nông sản trong nước và ngoài nước. 

- Thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Đề án đổi mới phương thức kinh 

doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình; hỗ trợ kết nối đưa nông sản vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu 

thị, cửa hàng tiện lợi, chợ nông sản đầu mối trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên minh HTX 

tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, khuyến cáo cho người dân, doanh nghiệp, 

hợp tác xã sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản trên địa bàn biết về tình 

trạng xuất khẩu một số mặt hàng nông sản ùn tắc kéo dài tại các cửa khẩu biên giới 

các tỉnh phía Bắc để chủ động phương án sản xuất kinh doanh, hạn chế thiệt hại 

cho doanh nghiệp và người dân. 

2. Phòng Xuất nhập khẩu 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới 

phía Bắc, trong đó đặc biệt lưu ý lịch nghỉ Tết nguyên đán của phía Trung Quốc 



kịp thời phổ biến để các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất và xuất khẩu 

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

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương phổ biến thông 

tin thị trường, nhất là nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản, tạo điều kiện thúc 

đẩy xuất khẩu chính ngạch mặt hàng nông sản sang các thị trường nước đã ký Hiệp 

định thương mại tự do đa phương và song phương với Việt Nam. 

- Triển khai có hiệu quả các Đề án phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua 

các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước.  

- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thương nhân trong việc giải quyết 

thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) sang thị trường 

Trung Quốc. 

3. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản 

- Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký và thực hiện các quy định về an toàn 

thực phẩm đối với hàng xuất khẩu theo quy định của Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc tại Lệnh số 248 ngày 12/04/2021 về “Quy định quản lý đăng ký doanh 

nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung 

Hoa” và Lệnh số 249 ngày 14/04/2021 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm 

xuất nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. 

- Tăng cường công tác giám sát chất lượng hàng hóa, tránh vi phạm các quy 

định của Trung Quốc về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn 

thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, góp phần tạo thuận lợi, giảm thời gian thông quan 

hàng hóa. Đồng thời cần tiếp tục chuyển nhanh, chuyển mạnh hoạt động xuất khẩu 

sang thị trường Trung Quốc theo hình thức chính ngạch. 

- Chủ động đàm phán với bạn hàng Trung Quốc để chủ động thời gian giao 

hàng qua các cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc tế nhằm giảm ùn ứ, hoặc nghiên cứu 

chuyển sang sử dụng phương thức vận tải khác như đường thủy, đường sắt. 

Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở NN&PTNT, Liên minh HTX, Hiệp  

hội DN tỉnh (để p/h); 

- Lưu: VT, XNK. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Kiên 
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