
  

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số: 43/SNNPTNT-CCTTBVTV 

V/v phối hợp tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất, tiêu thụ và lưu 

thông nông sản đối với việc thông 

quan hàng hóa tại Lạng Sơn 

An Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2021 

 

                      Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông;  

 - Sở Công Thương; 

 - Hội nông dân tỉnh An Giang; 

 - Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang  

 - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang; 

  - Các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu. 

  

Căn cứ công văn số 8787/BNN-BVTV ngày 24 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ khó khăn đối với việc 

thông quan hàng hóa tại Lạng Sơn; 

Căn cứ công văn số 110/BNN-VP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu 

thụ nông sản; 

Căn cứ công văn số 07/CBTTNS-CS ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Cục 

Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản về hoạt động xuất nhập khẩu nông 

sản qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ phía Bắc. 

Trong thời gian qua, tình trạng ùn tắc số lượng lớn xe hàng hoá xuất, nhập 

khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng sản 

xuất, tiêu thụ và lưu thôn nông sản, đã làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa 

nông sản tác động trực tiếp đến thu nhập và đời sống người nông dân, đặc biệt 

trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch covid -19. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 

7034/VPUBND-KTN ngày 28/12/2021 về thực hiện Kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến về việc tháo gỡ khó 

khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa quá các tỉnh biên giới phía Bắc, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa 

phường, doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện môt số nội dung sau: 
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1. Khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu thường xuyên kết nối với tổ 

công tác của tỉnh Lạng Sơn để kịp thời nắm bắt thông tin, khả năng thông quan 

tại các cửa khẩu để điều tiết lượng hàng xuất khẩu cho phù hợp, tránh tối đa tình 

trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu. Các doanh nghiệp có thể tham khảo và 

cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình thông quan thông qua trang web 

của Lạng Sơn theo địa chỉ sau: https://langsontrade.vn. 

2. Khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường công tác kết nối tiêu thụ 

nông sản tại thị trường nội địa, gia tăng công suất chế biến tại các nhà máy để hỗ 

trợ giải quyết lượng hàng đang tồn đọng. Về lâu dài, cần có giải pháp thúc đẩy 

chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng chính thống và đa dạng thị 

trường tiêu thụ để tránh lặp lại những khó khăn tương tự. 

3. Rà soát các doanh nghiệp và thương lái trên địa bàn có mua bán nông 

sản theo đường tiểu ngạch qua cửa khẩu Lạng Sơn để kịp thời thông tin và hỗ 

trợ. Đồng thời, cung cấp thông tin đến các doanh nghiệp có nhu cầu cấp mã số 

vùng trồng cho nông sản phục vụ xuất khẩu đường chính ngạch qua cửa khẩu 

Lạng Sơn gửi về sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Chi cục Trồng trọt và 

BVTV, số 4 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang hoặc liên hệ 

Ông Đặng Thanh Phong, ĐT: 0908.500051 để được hỗ trợ giải quyết kịp thời. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, địa phương, 

doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Phòng NN&PTNT/phòng KT (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc sở;           

- Lưu: VT, CCTTBVTV, HCL.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Sĩ Lâm 
                                                              

https://langsontrade.vn/
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