
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 

 

Số:         /CBTTNS-CS 
V/v cho phép thông quan trở lại hàng hoá 

xuất nhập khẩu qua cửa khẩu chính và cửa 

khẩu phụ tuyến biên giới VN-Lào  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày        tháng     năm        

               Kính gửi:  

   - Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

   - Các Hiệp hội ngành hàng nông lâm thuỷ sản. 
 

Bộ Ngoại giao có Công văn số 708/BNG-UBBG ngày 03/3/2022 về việc 

phía Lào nhất trí cho phép thực hiện thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu trở lại 

qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên cơ sở thống nhất giữa các tỉnh có chung 

đường biên giới, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông 

nghiệp và PTNT) đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông tin tới doanh nghiệp và người dân về việc Chính phủ hai nước 

Lào và Việt Nam đã thống nhất cho phép mở lại hoạt động thông quan xuất nhập 

khẩu hàng hoá nông lâm thuỷ sản qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tuyến biên 

giới Việt Nam - Lào với tinh thần sẵn sàng kiểm soát, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và trên cơ sở thống nhất giữa các tỉnh có chung đường biên giới về 

danh sách và thời điểm mở lại các cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ.  

2. Cập nhật thông tin với các cơ quan chức năng tại địa phương, cửa khẩu 

về danh sách và thời điểm mở lại các cặp cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên 

tuyến biên giới Việt Nam - Lào để có kế hoạch phù hợp. 

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

thành phố trực thuộc Trung ương và các Hiệp hội ngành hàng quan tâm sớm 

thông tin tới các cơ quan liên quan và doanh nghiệp, người dân biết thực hiện./.   

  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Thú y, BVTV; 

- Lưu: VT, CS. 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

Lê Thanh Hòa 
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