
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:           /SCT-QLTM 

V/v thông báo tiếp tục tạm dừng 

tiếp nhận phương tiện chở hoa 
quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu 
của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu 

từ ngày 25/02 đến hết 05/3 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Tây Ninh, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- Báo Tây Ninh; 

- Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh; 
- Các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; 

- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số  6802/VPCP-
KTTH ngày 23/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc khôi phục chuỗi cung ứng 
xuất nhập khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau Covid-19; 

Thực hiện Chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 58/VPCP-KTTH 
ngày 03/01/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về 

khắc phục tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và 
các tỉnh biên giới phía Bắc 

Thực hiện Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 223/KT-VP 
ngày 11/01/2022 về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại thị trường trong 

nước. Sở Công Thương thông báo cụ thể như sau: 

Ngày 22/02/2022, Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh nhận được Công văn số 

268/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục tạm dừng tiếp 
nhận phương tiện chở hoa quả tươi Việt Nam lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để 

xuất khẩu từ ngày 25/02 đến hết 05/3/2022. Như vậy đến nay Cửa khẩu trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thông báo 03 đợt tạm dừng tiếp nhận hàng hoa quả tươi 
qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh này. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên cập nhật thông tin tình hình 
xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng như các thông tin liên quan tại trang 

Web: http://soct.langson.gov.vn/ và https://langsontrade.vn/. Đầu mối thông tin: 
Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Trưởng phòng: Trần 

Hữu Giang, điện thoại: 0913.199.838. 

(Toàn văn Công văn số 220/SCT-QLTM ngày 12/02/2022 của Sở Công 
Thương tỉnh Lạng Sơn) 

http://soct.langson.gov.vn/
https://langsontrade.vn/


 

 

Sở Công Thương kính đề nghị tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh viết 

thông báo đăng tin phổ biến trên tất cả các phương tiện truyền thông, websites, 
trang tin, cổng thông tin… 

Sở Công Thương kính đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phổ 
biến lại tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, vùng trồng, vùng canh tác, bà con nông 
dân, hộ kinh doanh, hộ sản xuất…nắm thông tin. 

Sở Công Thương kính đề nghị các đơn vị truyền thông gồm: Sở Thông tin và 
truyền thông tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh, Văn 

phòng UBND tỉnh Tây Ninh (đăng cổng zalo hành chính công) thông báo thông tin 
rộng rãi và triển khai viết tin đăng bài thông báo trên Cổng thông tin, cụm thông tin 
cơ sở, báo viết, báo online, đăng tin truyền hình…đến tất cả mọi người trên toàn 

tỉnh. 

Sở Công Thương thông báo nội dung đến tất cả các đơn vị có liên quan biết, 

phổ biến thông tin rộng rãi. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng QLTM (đăng tin) 
- Lưu: VT, QLTM. 

 
 
 

GIÁM ĐỐC 
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