
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /SCT-QLTM&XNK 

 

V/v thông tin về việc Trung Quốc 

thông báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp 

xét nghiệm axit nucleic tại các cửa 

khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu 

 

Cao Bằng, ngày        tháng  01  năm 2023 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành: Ngoại vụ, Y tế, Thông tin 

&Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp &Phát 

triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, BQL Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh; Cục 

Quản lý thị trường tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Cao Bằng; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Công Thương Cao Bằng nhận được Công văn số 05/XNK-TMQT ngày 

03/01/2023 của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc Trung Quốc thông 

báo gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét nghiệm axit nucleic tại các cửa khẩu đối với 

hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, từ ngày 08/01/2023, gỡ bỏ tất cả các biện pháp xét 

nghiệm Covid-19 tại cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm các hàng hóa 

đông lạnh).  

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan, tránh tình 

trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa, phương tiện khi dịp Tết Nguyên đán đang đến 

gần. Sở Công Thương Cao Bằng thông tin đến các đơn vị toàn văn nội dung 

05/XNK-TMQT ngày 03/01/2023 của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương 

(gửi kèm theo công văn này), đồng thời đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương theo địa chỉ: https://socongthuong.caobang.gov.vn.  

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo 

cáo Bộ Công Thương. 

Sở Công Thương thông tin đến các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (Đăng TT); 

- Lưu: VT; QLTM&XNK. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nông Văn Khương 

https://socongthuong.caobang.gov.vn/
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