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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

          Số:           /SCT-QLTM 

V/v thực hiện phương án thiết lập 

“vùng đệm” kiểm soát dịch bệnh 

trên người và hàng hóa xuất khẩu 

tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị 

và Tân Thanh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Bắc Ninh, ngày         tháng  3  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp vừa & nhỏ tỉnh;  

- Hội doanh nhân trẻ tỉnh, 
 

 

Nhận được văn bản số 340/SCT-QLTM ngày 04/3/2022 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện phương án thiết lập “vùng đệm” kiểm 

soát dịch bệnh trên người và hàng hóa xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị 

và Tân Thanh. 

Sở Công thương thông tin về các phương án như sau: 

1. Phương án số 02/PA-BQLKKTCK ngày 22/02/2022: Thiết lập 

“vùng đệm” để kiểm soát dịch bệnh trên người và hàng hóa xuất khẩu qua 

cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị 

- Thời gian áp dụng: từ ngày 24/02/20222 cho đến khi có thông báo mới 

của Ban Quản lý. 

- Nội dung phương án: 

+ Phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu: các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên qua địa bàn tỉnh  Lạng Sơn để xuất 

khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được hướng dẫn, phân luồng vào đỗ chờ 

tại Chốt kiểm soát dịch Khu trung chuyển hàng hóa; 

+ Kiểm soát người ra/vào khu vực Chốt kiểm soát dịch Khu trung chuyển 

hàng hóa; 

+ Xử lý khi có F0. 

(Đính kèm Phương án số 02/PA-BQLKKTCK ngày 22/02/2022 của Ban Quản lý) 

mailto:sct@bacninh.gov.vn
http://sct.bacninh.gov.vn/


2 
 

2. Phương án số 05/PA-BQLKKTCK ngày 03/3/2022: Thiết lập “vùng 

đệm” để kiểm soát dịch bệnh trên người và hàng hóa xuất khẩu qua Cửa 

khẩu Tân Thanh 

- Thời gian áp dụng: từ ngày 05/3/20222 cho đến khi có thông báo mới 

của Ban Quản lý. 

- Nội dung phương án: 

+ Phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu: Các phương tiện  

vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ nội địa lên qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn để xuất 

khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh được hướng dẫn, phân luồng vào đỗ chờ tại bãi 

xe Khu phi thuế quan; 

+ Kiểm soát người ra/vào khu vực bãi đỗ xe Khu phi thuế quan; 

+ Xử lý khi có F0. 

(Đính kèm Phương án số 05/PA-BQLKKTCK ngày 03/3/2022 của Ban Quản lý) 

Với mục tiêu chung là kiểm soát tốt nhất người, phương tiện, hàng hóa 

trước khi ra vào khu vực cửa khẩu, Sở Công thương Bắc Ninh trân trọng thông 

tin và đề nghị: 

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh 

nghiệp vừa và nhỏ, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thông tin, tuyên truyền tới các 

doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, chủ hàng, nhà vận tải hàng hóa XNK 

qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn được biết về 02 Phương án nêu trên, từ đó tuân thủ 

nghiêm túc các Phương án. 

2. Các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh, chủ hàng, lái xe vận tải 

hàng hóa XNK qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn: 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc các nội dung yêu 

cầu tại 02 Phương án như: người điều khiển và người đi theo phương tiện khi 

vào khu vực “vùng đệm” phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-

CoV-2 trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu bệnh phẩm; đã tiêm đủ mũi vắc xin phòng 

COVID-19 (Không áp dụng với người đã khỏi bệnh COVID-19); khai báo y tế 

sử dụng ứng dụng PC-COVID, tuân thủ đầy đủ quy định 5K; xét nghiệm định 

kỳ trong thời gian lưu trú hay trong quá trình di chuyển trong khu vực “vùng 

đệm” phải hạn chế tiếp xúc tối đa,… 

- Chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình tại các cửa khẩu 

của tỉnh Lạng Sơn, năng lực bến bãi, tiến độ thông quan để điều tiết phương tiện 

chở hàng và xây dựng phương án sản xuất, xuất khẩu hợp lý. Chủ động nắm bắt 
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các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu của Trung Quốc để thực hiện tốt công tác khử khuẩn (từ khâu sản xuất, sơ 

chế, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác, vận chuyển...) đối với hàng hóa, 

không để bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên hàng hóa hay bao bì. 

(gửi kèm theo các phương án vùng đệm) 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Các cơ sở SXKD (t/h); 

- Lưu: VT, QLTM. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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