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UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
S CONG THUNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

St: ,4'660 /SCT-QLTM Ha Nói, ngày dIfr tháng nàm 2020 

Vv thuc hiên khuyn cáo cüa B 
Cong Thrnmg ye XK hang bOa 

qua biên giâi 

KInh gui: Các doanh nghip xut nhp khu trên dja bàn thành ph Ha Ni 

Thirc hin kin chi do cüa B Cong Thzong tai  các van bàn so 
2532/XNK-XNK ngày 09/4/2020, 0372/BCT-XNK ngày 15/4/2020 và UBND 
thành phô Ha Ni tai  các van bàn so 3342/VP-KT ngày 21/4/2020 ye phôi hçip 
các bin phap quail 1 taicira  khâu biên gii nhäm phông chông dch covid-19 và 
van bàn so 3418/VP-KT ngày 23/4/2020 ye tháo gor khó khän vuàng mac trong 
xuât nhp khâu hang hóa tti các c1ra khâu tinh Lang San; 

Sâ Cong Thuang Ha Ni thông báo dn các doanh nghip thông tin thuang 
mai biên giâi nhu sau: 

ChInh quyn Trung Quc thông báo së áp diing các bin pháp sit cht, htn 
chê nhp cành khu virc biên gith giüa hai nuóc Vit Nam — Trung Quôc trong 
th?yi gian tói dê phông, chông djch bnh. Co quan chrc näng tinh Quãng Tây 
(Trung Quôc) thông báo áp diing bin pháp tang cumg quân 1 ngu?ii và phuong 
tin qua các cüa khâu dat lien gitia tinh Lang Son và tinh Quàng Tây de kiêm 
soát djch covid-19 tr ben ngoài. 

VI vy, Sâ Cong Thuong d nghj các doanh nghip: 

1. ThiRing xuyên cp nht din bin thông quan hang hóa tai  các cüa khu 
biên giâi phIa Bäc dê chü dng có kê hoach san xuât, dóng gói, giao nhn, xuât 
khâu hang hóa, tránh dê phát sinh ün ü và các tác dng bat 1i khác. 

2. Thirc hin xut khu hang hóa sang Trung Quéc theo hInh thuc chInh 
ngch, tuyt dôi không nên dua hang len biên gii chi dê ban tai  các chçi, không 
rö dôi tuçlng mua hang, dôi tuçing nhn hang. 

3. Tuân thu các tiêu chun ti thiu v bao bI, dóng gói. 

4. Tiptiic thirc hin nghiêm tUc các quy djnh v truy xut ngun gc, kê 
khai ving trông, co sâ dóng gói, ghi nhãn... cüng nhu các yeu câu khác có lien 
quan dê nâng cao chat luçrng san phâm, dáp 11mg quy djnh, tiêu chuân dã thóa 
thun vi phIa Trung Quôc và tao  thun li cho vic thông quan tai  biên giói 

Trân trQng./. ---- 

Noi nhân: 
- Nhix trên; 
- B Cong Thuing (dé b/c); 
- UBND TP HN (dé b/c); 
- BGD Sà; 
- Các S, ngành: NN& PTNT, GTVT, Cue Hái quan; 
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