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

S: A 46 /SCT-QLTM Ha N5i, ngày V tháng 5 nám 2020 
Vv thuc hiên khuyn cáo cüa Bô 
Cong Thucng ye XNK hang hóa 

sang Trung Quoc qua các cira 
khâu biên giri 

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

Thuc hiên kin chi do cüa B Cong Thuang ti các van bàn s6 0430/XNK-
TMQT ngày 29/4/2020 và 3 128/BCT-XNK ngày 05/4/2020 ye xuât nhp khâu 
hang hóa sang Trung Quôc qua các cüa khâu biên giâi; 

S Cong Thucing Ha Ni thông báo dn các doanh nghip thông tin thuGng 
m1i biên gii nhu sau: 

Các cor quan chüc näng Trung Quc dang tang cumg nhiu bin pháp quán 
1, phOng chông djch covid- 19 ti các cira khâu biên giOi, trong do CO vic kiêm 
soát chat horn dôi vói các hoat  dng trao di, mua ban hang hóa cüa cu dan biên 
gioi, giàm thai gian thông quan hang hóa xuât nhp khâu. 

D tto thun lçii cho hott dng xut nhp khu, tránh tInh trng ün ir hang 
hóa, phucmg tin ti các cüa khâu trên dja bàn tinh Lang Sim, Sâ Cong Thucmg dê 
nghj các doanh nghip nghiêm tUe thirc hin khuyên cáo cUa B Cong Thuo'ng các 
ni dung sau: 

1. Thuing xuyên cp nhat din bin thông quan hang hóa ti các cüa khâu 
biên giâi phIa Bäc dê chU dng có kê hoch san xuât, dong gói, giao nhn, xuât 
khu hang hóa, tránh dê phát sinh Un U và các tác dng bat 1i khác. 

2. CO k hoach chU dng diu chinh, giàn tin d dua hang len biên giâi; 
3. Khn trixang da dng hOa các hinh thUc vn chuyn hang hóa nhu khai thác 

tuyên vn tãi di.r?ng sat lien vn qua các cUa khau duO'ng sat (nhu Dông Däng — 
Bang Tu?ing) dê giãm áp lirc cho các cUa khâu du?mg be.. 

4. Thirc hin xut khu hang hOa sang Trung Qu6c theo hmnh thUc chInh 
ngach, tuyt doi khôngnên dua hang len biên gii chi dê ban tai  các ch, không rO 
dôi tung mua hang, dôi tugng nhn hang. 

5. Tuân thU các tiêu chun ti thiu v bao bI, dóng gOi. 

6. Tip tVc  thirc hin nghiêm tUe các quy djnh v truy xut ngun gc, kê khai 
vUng trông, cor sâ dóng goi, ghi nhàn... cUng nhu các yêu câu khác có lien quan dê 
nâng cao chat 1uçng san phâm, dáp Ung quy djnh, tiêu chuân dà thOa thun vOi phia 
Trung Quôc yà tto thuQn igi cho vic thông quan tti biên giUi 

Trân tr9ng./.' -2_--- 

T\To'i nhân: 
- Nhu trén; 
- BO COng Thrnmg (dé b/c); 
- UBND TP HN (dé b/c); ° cô 
-BGDSy; 
-PQLCN; 
- Luu: VT, QLTMPTD.,,/ PHO. - 

Nguyén Thanh Hãi 
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