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V/v tình hình xuất khẩu nông sản, trái cây 

sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới    

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm     

Kính gửi:    

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; 

- Hiệp hội Rau quả Việt Nam. 

Từ nay đến cuối năm, nhiều loại nông sản, trái cây trên cả nước đang và sẽ 

bước vào vụ hoạch chính nên sản lượng là rất lớn, trong đó 9 loại (thanh long, 

xoài, nhãn, chuối, vải, dưa hấu, chôm chôm, mít, măng cụt) đã được phép xuất 

khẩu vào thị trường Trung Quốc.  

Theo qui định của Hải quan Trung Quốc, để đảm bảo thông quan nhanh và 

xử lý các vấn đề phát sinh về kiểm dịch nếu có, các loại hoa quả chỉ được phép 

thông quan tại các cửa khẩu: Hà Khẩu, Lào Cai; Tân Thanh, Ga đường sắt Đồng 

Đăng, Cốc Nam và Chi Ma, lạng Sơn; và Móng Cái, Quảng Ninh    

Trong khi năng lực thông quan tại một số cửa khẩu còn hạn, không thể đáp 

ứng thông quan lượng hàng nông sản quá lớn hiện đang được vận chuyển lên các 

cửa khẩu như hiện nay để xuất khẩu qua Trung Quốc, như cửa khẩu Cửa khẩu 

Tân Thanh - Lạng Sơn là cửa khẩu ưu tiên luồng xanh cho nông sản Việt Nam, 

lượng xe hoa quả thông quan trung bình 180-220 xe/ngày.  Thêm vào đó, Trung 

Quốc hiện đang tăng cường biện pháp kiểm nghiệm,  kiểm dịch với trái cây nhập 

khẩu từ Việt Nam theo phương thức hóa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-

19 cấp độ 1 nên tốc độ thông quan hàng hóa bị chậm lại, dẫn đến tại một số cửa 

khẩu đã có hiện tượng ùn ứ nhiều xe, làm ảnh hưởng chất lượng trái cây tươi và 

tăng chi phí cho doanh nghiệp. 

Trong những ngày vừa qua, lượng xe chở vải thiều, thanh long, xoài,...từ 

các tỉnh lên các cửa khẩu biên giới phía Bắc đang ngày một tăng. Tại cửa khẩu 

Tân thanh, riêng với mặt hàng Vải rất được ưu tiên thì thống kê cao điểm nhất 

12/6/2021 thông quan được 108 xe/ngày vẫn tồn 78 xe, chưa kể tồn xe các lại hoa 

quả nông sản khác tính từ 5/6-11/6/2021 ngày thấp nhất 594 xe và cao nhất 646 

xe. 

Để trái cây xuất khẩu đảm bảo chất lượng, an toàn và thuận lợi trong việc 

thông quan tại các cửa khẩu, tránh tình trạng ùn ứ ảnh hưởng chất lượng và thiệt 

hại cho doanh nghiệp trong việc lưu kho lưu bãi tại các cửa khẩu, Cục Chế biến 

và Phát triển thị trường nông sản (PTTTNS) đề nghị:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có nông sản, 

trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc: 



- Khuyến cáo tới các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu 

nông sản, trái cây trên địa bàn biết, có phương án xử lý hàng hóa xuất khẩu, chủ 

động theo sát diễn biến hoạt động xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc qua các 

cửa khẩu biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, .. kịp thời điều 

tiết lượng hàng hóa nông sản, trái cây đưa lên biên giới phù hợp với điều kiện, 

năng lực thông quan thực tế tại từng cửa khẩu, trao đổi với đối tác điều chuyển 

việc tiếp nhận hàng hóa tại các cửa khẩu khác thay vào hiện nay chủ yếu tập trung 

vào cửa khẩu Tân Thanh, Lạng sơn. 

-Tăng cường trao đổi thông tin với các Ban quản lý cửa khẩu của các địa 

phương có cửa khẩu biên giới xuất nhập khẩu với Trung Quốc để cập nhật tình 

hình xuất khẩu nông sản, trái cây và thông báo để các doanh nghiệp biết có phương 

án ứng phó. 

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói trái cây 

xuất đi Trung Quốc đã được cấp mã số, đảm bảo thực hiện đúng quy định của 

Trung Quốc về quy cách, nhãn mác, bao bì, thông tin truy xuất nguồn gốc, ...;  

2. Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin và khuyến cáo các doanh nghiệp 

xuất khẩu trái cây:  

- Chủ động đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc về truy xuất nguồn gốc, tem, 

nhãn, bao bì, quy cách đóng gói, đệm lót, ... đối với sản phẩm trái cây.  

- Xây dựng kế hoạch sản xuất và xuất  khẩu phù hợp: số lượng, thời điểm, 

cửa  khẩu xuất hợp  lý. Ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc trước khi vận 

chuyển hàng lên biên giới xuất khẩu, đảm bảo chắc chắn đầu ra cho sản phẩm, để 

tránh rủi ro gây thiệt hại kinh tế. 

Cục Chế biến và PTTTNS đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội 

Rau quả Việt Nam khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu VT, TT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 Lê Thanh Hòa 
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