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V/v tăng cường việc tầm soát
Virus Sars-CoV-2
đối với hàng hoá xuất khẩu

Kính gửi: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố.
Trong thời gian qua tại cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh đã
thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn,
thúc đẩy hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, việc tầm
soát Virus Sars-CoV-2 đối với hàng hoá xuất khẩu vẫn chưa được triển khai
nghiêm túc, dẫn đến 9 tháng năm 2021 phía Trung Quốc đã dừng thông quan 03
lần tại cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh (khi phát hiện lô hàng hoa
quả, thủy sản dương tính với Virus Sars-CoV-2) để thực hiện việc phun khử
trùng toàn bộ khu vực cửa khẩu, lối mở, dừng toàn bộ hoạt động lưu thông hàng
hóa dẫn đến thiệt hại cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc.
Trước tình hình trên Sở Công Thương Quảng Ninh đã có văn bản số
3116/SCT-XNK ngày 15/9/2021 về việc phía Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu
mặt hàng Thanh Long của Việt Nam qua cửa khẩu Đông Hưng1; văn bản số
3197/SCT-XNK ngày 22/9/2021 về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Virus
Sars-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR (mẫu gộp) đối với hàng hoá và
phương tiện vận chuyển2 gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để phối
hợp thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu được biết, thực hiện.
Để chủ động tầm soát, đảm bảo an toàn môi trường xuất nhập khẩu, đẩy
nhanh tốc độ thông quan, hạn chế ách tắc lưu thông hàng hóa ở khu vực cửa
khấu, lối mở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, sẽ tổ chức triển khai như sau:
Từ ngày 18/10/2021: khuyến cáo thực hiện lẩy mẫu xét nghiệm Virus
SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR (mẫu gộp) trên hàng hóa và
phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở cầu
phao Km3+4 Hải Yên đến từ vùng dịch để chủ động tầm soát Virus Sars-CoV2; vị trí lấy mẫu cụ thế: tay nắm cửa xe, thành trong Container, bề mặt bao bì,
hàng hóa. Những lô hàng của doanh nghiệp, cư dân biên giới sau khi xét
nghiệm an toàn sẽ được ưu tiên sẳp xếp vị trí thông quan, những lô hàng không
hoặc chưa có kết quả xét nghiệm sẽ được sắp xếp thông quan sau.
phía Thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ tạm dừng nhập khẩu 1 tuần đối với mặt
hàng khi phát hiện với Virus Sars-CoV-2, sẽ gia hạn thời gian tạm dừng nhập khẩu thêm 01
tuần đối với sản phẩm đó. Kết thúc thời gian tạm dừng sẽ tự động khôi phục hoạt động thông
quan. Nếu mặt hàng nào qua xét nghiệm Virus Sas-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho kết
quả dương tính với Virus Sars-Covi-2 từ 03 lần trở lên sẽ gia hạn thời gian tạm dừng nhập
khẩu lên 04 tuần, kết thúc thời gian tạm dừng sẽ tự động khôi phục thông quan.
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Vị trí lấy mẫu cụ thể gồm: Tay nắm cửa xe, vô lăng, thành trong Container, bề mặt bao
bì, bao gói hàng hóa, hàng hóa....
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Trường hợp doanh nghiệp, cư dân biên giới không thực hiện xét nghiệm
tầm soát, nếu cơ quan chức năng thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) xét
nghiệm dương tính, dẫn tới trả lại lô hàng và dừng thông quan, gây thiệt hại cho
các doanh nghiệp, cư dân biên giới, thì sẽ xem xét, tạm dừng sắp xếp thông
quan có thời hạn.
Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin đến các Sở Công Thương tỉnh,
thành phố và trân trọng đề nghị các Sở phối hợp thông báo cho các doanh nghiệp
trong tỉnh, thành phố được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục xuất nhập khẩu, BCT (b/c);
- Vụ TT Châu Á - Châu Phi (b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, XNK4.
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