
 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí Nghệ An, 

- Cổng Thông tin điện tử Nghệ An, 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị. 

 
 

 Thực hiện đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại Công 

văn số 45/STTTT-TTBCXB ngày 17/01/2022 về việc hỗ trợ tuyên truyền thông 
báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế 

đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc), Sở Thông tin và 
Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí Nghệ An, Cổng thông tin điện tử Nghệ 

An và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành, thị hỗ trợ 
tỉnh Lào Cai tuyên  truyền  thông  báo  tạm  thời dừng tiếp nhận phương tiện chở 

trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II  Kim  Thành  (Lào    Cai) –  
Bắc Sơn (Trung Quốc) để xuất  khẩu với  nội  dung sau:  

1. Tỉnh  Lào  Cai  tạm  thời  dừng  tiếp  nhận phương tiện  chở hàng  hoá 
trái  cây tươi lên Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc 

Sơn (Trung  Quốc) để xuất  khẩu  sang  Trung  Quốc. Thời  gian  thực  hiện  từ 
00h00'  ngày18/01/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn 

tỉnh Lào Cai phối hợp thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, người 
dân...về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng trái cây tươi lên các cửa khẩu của tỉnh 

Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc,giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã,người dân,... 

3. UBND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng 
thời thường xuyên trao đổi,  hội đàm với các cơ quan chức năng phía tỉnh Vân 

Nam,  Trung  Quốc để tạo điều  kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa năng lực thông 
quan tại  Cửa  khẩu  quốc  tế đường  bộs ố II  Kim  Thành  (Lào  Cai) – Bắc Sơn 

(Trung Quốc) đối với các mặt hàng trái cây tươi nói riêng và tất cả các loại hàng 
hóa nói chung. 

UBND TỈNH NGHỆ AN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT - TTBCXB 
  

V/v  hỗ trợ  tuyên  truyền thông  báo  tạm  thời   

dừng tiếp nhận phương tiện chở trái  cây tươi 
đến  Cửa  khẩu quốc  tế  đường  bộ số II Kim 
Thành  (Lào  Cai) - Bắc Sơn (Trung   Quốc) 

 
                     Nghệ An, ngày     tháng      năm  2022  



(Gửi kèm Công văn số 45/STTTT-TTBCXB ngày 17/01/2022 về việc hỗ trợ 
tuyên truyền thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến 

Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) –Bắc Sơn (Trung Quốc)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở TT&TT Lào Cai; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 
-  Lưu VT, TTBCXB. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
                  Nguyễn Bá Hảo 
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