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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số 

3218/VPCP-QHĐP ngày 30/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý 

kiến nghị của địa phương. Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị: (i) Câu số 

39: Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các 

Bộ, ngành Trung ương trao đổi với các Bộ, ngành của Trung Quốc tổ chức hội 

đàm cấp Trung ương để đề nghị Trung Quốc cho nhập khẩu nông sản qua tất cả 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; (ii) Câu số 40: Đề nghị Bộ Ngoại giao 

chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Biên phòng), Bộ Công 

Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến với Bộ Ngoại giao 

và các Bộ, ngành của Trung Quốc tạm thời cho xe không hàng (container hoặc 

xe nhỏ cư dân biên giới) sang bến bãi cách ly tại cửa khẩu Tân Thanh bốc hàng 

trong thời gian chống dịch để giải quyết lượng xe tồn của Việt Nam; có ý kiến 

với Quảng Tây trong thời gian chống dịch phía Trung Quốc cho xe không hàng 

(container hoặc xe nhỏ cư dân biên giới) sang bến bãi cách ly tại cửa khẩu Tân 

Thanh bốc hàng để giải quyết lượng xe tồn của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi 

cho xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; áp dụng thời gian làm việc 

tại các cửa khẩu phụ như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (08 tiếng/ngày); (iii) Câu 

số 42: Chỉ đạo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu 

nông sản, hoa quả qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn phối hợp điều tiết giảm hoặc hạn 

chế đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong 

thời điểm phía Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh để 

hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế và tránh gia tăng ùn ứ hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến trả lời kiến nghị của  

UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: 

Thời gian qua, để từng bước tháo gỡ khó khăn xuất khẩu nông sản qua 

biên giới tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trên toàn tuyến biên giới với Trung Quốc 

nói chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai mạnh mẽ nhiều 

giải pháp tháo gỡ các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 hiện nay. 

Ngày 18/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn 

Xuân Cường và đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành đã có buổi làm việc với Lãnh 

đạo UBND tỉnh Lạng Sơn để triển khai giải pháp xử lý tồn đọng nông sản xuất 

khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Bộ đã kiến nghị với Thủ tướng Chính 

phủ (Công văn báo cáo số 2747/BC-BNN-CBTTNS ngày 21/4/2020) giao các 



Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó 

bao gồm các kiến nghị của phía tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Về kiến nghị phía Trung Quốc cho nhập khẩu nông sản qua tất cả 

các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Ngày 16/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

làm việc với Ông Hùng Ba, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt 

Nam đề xuất với Bộ Ngoại giao Trung Quốc để xử lý các vấn đề thương mại 

biên mậu, đồng thời tác động tới Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, các địa 

phương giáp biên tăng cường hợp tác, cho nhập khẩu nông sản qua các cửa khẩu 

của tỉnh Lạng Sơn.    

- Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

triển khai các giải pháp đàm phán mở rộng danh sách các cửa khẩu được phép 

xuất khẩu hàng nông sản sang Trung Quốc. 

2. Về kiến nghị phía Trung Quốc tạm thời cho xe không hàng 

(container hoặc xe nhỏ cư dân biên giới) sang bến bãi cách ly tại cửa khẩu 

Tân Thanh bốc hàng trong thời điểm chống dịch; áp dụng thời gian làm 

việc tại các cửa khẩu phụ như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Chính 

phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đàm phán với 

phía Trung Quốc tạm thời cho xe không hàng (container hoặc xe nhỏ cư dân 

biên giới) sang bến bãi cách ly tại cửa khẩu Tân Thanh bốc hàng trong thời gian 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 để giải quyết lượng hàng tồn đọng tại cửa 

khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.  

- Đồng thời, ngày 08/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã ký Công hàm số 70/ICD-MARD gửi Tổng cục trưởng Tổng cục 

Hải quan Trung Quốc chỉ đạo Hải quan các địa phương khắc phục khó khăn 

trước mắt, kéo dài thời gian làm việc thông quan hàng ngày tại các cửa khẩu 

biên giới Việt-Trung. 

- Trước đề nghị của các Bộ, ngành chức năng phía Việt Nam, theo thông 

tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc cho biết: bắt đầu 

từ ngày 01/5/2020, phía Trung Quốc đã nối lại thời gian làm việc tại cặp cửa 

khẩu Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc), buổi sáng từ 08h00 đến 

11h00, buổi chiều từ 12h00 đến 16h00 (giờ Việt Nam).  

3. Về kiến nghị điều tiết giảm hoặc hạn chế đưa hàng hóa xuất khẩu 

lên các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời điểm phía Trung 

Quốc đang kiểm soát chặt chẽ, phòng chống dịch bệnh. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ 

Công Thương thông tin kịp thời tới các địa phương, hiệp hội ngành hàng và 

doanh nghiệp tại thời điểm phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. Ngày 09/4/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 



đã ban hành Công văn số 2487/BNN-CBTTNS thông báo tới UBND các 

tỉnh/thành phố, các Hiệp hội ngành hàng nông sản đề nghị tạm dừng đưa hàng 

lên Lạng Sơn, nhất là mặt hàng hoa quả để tránh ùn ứ, thiệt hại cho doanh 

nghiệp theo kiến nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- VP Bộ (Phòng TH); 

- Lưu: VT, CBTTNS (CS). 
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