
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v thông tin, khuyến cáo về hoạt động 

điều tiết hàng hoá xuất khẩu từ nội địa lên 

cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

                               Kính gửi:  

 - Sở, ban, ngành thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

 - Các Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng; 

 - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập 

khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

Căn cứ văn bản số 1621/SCT-QLTM ngày 10/11/2021 của Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn về việc thông tin, khuyến cáo hoạt động điều tiết hàng 

hoá xuất khẩu từ nội địa lên cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn. Sở Công 

Thương thông tin trao đổi với Quý cơ quan/ đơn vị một số nội dung như sau: 

Lượng hàng hoá nông sản từ các tỉnh thành trong nước đưa lên cửa khẩu 

chính Chi Ma để xuất khẩu sang Trung Quốc tăng khá cao trong thời gian gần 

đây. Thống kê từ 01/11/2021 - 08/11/2021, có khoảng 1.300 lượt xe hàng, bình 

quân mỗi ngày chỉ xuất khẩu được khoảng 40 xe hàng sang Trung Quốc. Sức 

chứa của toàn bộ 09 bến bãi tại khu vực cửa khẩu Chi Ma là 490-500 xe, trong 

khi lượng xe hàng tồn tại khu vực cửa khẩu bình quân từ 440 xe/ngày đến cao 

điểm gần 500 xe/ngày. Với năng lực thông quan như hiện nay, dự kiến mỗi xe 

cần trên 10 ngày mới có thể giải phóng được hàng hoá.  

Dự báo trong thời gian tới, lượng phương tiện vận tải hàng hoá xuất 

khẩu sẽ tiếp tục được đưa nhiều lên cửa khẩu Chi Ma, điều này sẽ gây khó 

khăn cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn giao thông tại khu vực cửa khẩu và gia tăng các chi phí cho doanh nghiệp. 

Trước những khó khăn trên, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng trân 

trọng khuyến nghị tới các cơ quan/ đơn vị có liên quan phối hợp tuyên truyền 

tới cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu hàng 

hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung và qua cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh 

Lạng Sơn nói riêng chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu một cách hợp lý, 

nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về chi phí phát sinh hay việc hàng hóa bị hư 

hỏng do phải lưu tại kho bãi dài ngày. 

Sở Công Thương thông báo thông tin trên và đề nghị các Quý cơ quan/ 

đơn vị thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trong phạm vị phụ trách để nắm 

tình hình, đồng thời chủ động thông tin cho Sở Công Thương khi phát sinh 

vướng mắc để cùng phối hợp, kịp thời xử lý. 



Thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: 

Phòng Quản lý Đầu tư & Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương thành phố 

Hải Phòng 

Địa chỉ: số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương Thúy 

Di động: 0936941294, Điện thoại: 02253.846719 

Email: sct.qldthtqt@gmail.com ./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Sở TTTT(để ph/h) 

- Cổng TTĐT TP Hải Phòng (để ph/h); 

- Các phòng, TT thuộc Sở (để ph/h); 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hân 
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