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UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số:  1672 /SCT- XNK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày  28  tháng  5 năm 2021 

V/v các phương tiện vận tải hàng 
hoá xuất khẩu tại các cửa khẩu, lối 

mở tỉnh Quảng Ninh 

 

 

  Kính gửi:    Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 
 

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại 
nhiều địa phương tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh, trong khi hàng ngày số phương 
tiện vận chuyển hàng hoá xuất khẩu từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đến 
Quảng Ninh rất lớn. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng 
thời tạo thuận lợi cho hàng hoá lưu thông; Sở Công Thương Quảng Ninh trân 
trọng thông tin đến Sở Công thương các tỉnh, thành một số nội dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 2940/UBND-DL1 
ngày 15/5/2021 về việc hướng dẫn kiểm soát vận tải hàng hoá ra vào tỉnh Quảng 
Ninh; văn bản số 3226/UBND-DL1 ngày 26/5/2021 về việc kiểm soát chặt chẽ 
người về từ vùng dịch, theo đó: xe chở hàng hoá lưu thông ra vào Tỉnh từ các địa 
bàn có dịch: Yêu cầu mỗi xe có tối đa 02 người (01 lái xe và 01 phụ xe), có xét 
nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian tối đa 07 ngày và thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

2. Ngoài ra, để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt 
động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân II, Lối mở biên giới Km 3+4, 
UBND thành phố Móng Cái đã triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
đối với người điều khiểu và phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn 
Thành phố Móng Cái với nội dung như sau:  

- Kể từ ngày 18/5/2021, tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa Xuất 
nhập khẩu vào địa bàn Thành phố Móng Cái sẽ được Tổ công tác phòng chống 
dịch Covid-19 của Thành phố tại Trạm KSLH Km15 ghi thông tin (Biển số xe, 
biển số Rơmooc, họ tên lái xe, nơi phương tiện xuất phát, địa điểm đến giao 
hàng trên địa bàn Thành phố) trên tem niêm phong và dán niêm phong Cabin. 
Khi xe đến địa điểm xuất hàng theo đăng ký sẽ được cơ quan phòng chống dịch 
tại các cửa khẩu, điểm xuất hàng kiểm tra niêm phong Cabin. Khi kiểm tra niêm 
phong, nếu còn nguyên trạng sẽ cho phép lái xe xuống làm thủ tục sau đó lái xe 
điều khiển phương tiện vào khu vục cửa khẩu, lối mở, điểm xuất hàng được cơ 
quan chức năng cho phép giao nhận hàng hóa. Lái xe phải đăng ký với doanh 
nghiệp kinh doanh bãi kiểm hóa để được sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời trong khu 
cách ly. Khi xe giao, Tổ công tác phòng chống dịch dán niêm phong các cửa xe 
để phục vụ công tác kiểm soát tại Trạm KSLH Km15 - Bến tàu Dân Tiến.  
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Các trường hợp vi phạm yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng xử 
lý nghiêm theo quy định, buộc cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm Covid- 
19 tự trả phí, không cho tiếp tục chở hàng hóa vào địa bàn thành phố.  

- Tất cả người điều khiển và người đi cùng các phương tiện vận tải hàng 
hóa ngoài địa bàn Thành phố vào địa bàn thành phổ Móng Cái để giao, nhận 
hàng trên địa bàn các xã, phường khi đến Trạm KSLH Km15 – Bến tầu Dân 
tiến, ngoài việc phải kê khai y tế theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, phải 
cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và kê khai lộ trình 
giao, nhận hàng hóa trên địa bàn (theo mẫu gửi kèm). Tại các điểm giao, nhận 
hàng hóa, lái xe (hoặc người đi cùng) phải kê khai đủ thông tin của người giao, 
nhận hàng và phải có chữ ký xác nhận của người giao, nhận hàng; nộp lại bản 
cam kết và kê khai cho Tổ công tác khi quay về qua Trạm Km 15. Lái xe và 
người đi cùng (nếu có) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê 
khai, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình giao 
nhận hàng hóa trên địa bàn Thành phố.  

Các trường hợp vi phạm không chấp hành kê khai, kê khai không đúng 
thực tế hoặc vi phạm quy định về phòng, chống dịch sẽ xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật; đồng thời không cho xe vào địa bàn Thành phố từ 14 ngày 
đến 3 tháng.  

Để các doanh nghiệp biết và chủ động, có kế hoạch xuất khẩu hàng hóa, 
bố trí  lái xe đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh Quảng Ninh; Sở Công Thương tỉnh 
Quảng Ninh trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong 
cả nước phối hợp thông báo tới các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động kinh 
doanh xuất khẩu trên địa bàn được biết khi vận chuyển hàng hoá đến tỉnh 
Quảng Ninh. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Văn phòng Sở; 
- Lưu: VT, XNK4. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 
 
 
 
 

Lê Hồng Giang 
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Số seri: ................  
Liên: ....................  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Móng Cái, ngày… tháng… năm… 

 
BẢN CAM KẾT 

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và Kê khai lịch trình giao nhận  
hàng hóa trên địa bàn thành phố Móng Cái 

 
Kính gửi: Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại km15, thành phố Móng Cái 

 
- Tên tôi là: ............................................. ; Số điện thoại: ..........................................  
+ Lái xe điều khiển ô tô BKS: ...................................................................................  
- Họ và tên người đi cùng: ...................... ; Số điện thoại: ..........................................  
I. CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 
- Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; Quy định “5K: 

Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách  Không tập trung – Khai báo y tế”. 
- Không tiếp xúc trực tiếp với người giao, nhận hàng; khi giao, nhận hàng xong 

người và phương tiện rời khỏi địa bàn thành phố. 
II. LỊCH TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA 
1. Thời gian xe vào thành phố: từ  ...... giờ  .... phút, ngày ..... tháng  ....  năm 2021 
2. Lịch trình giao, nhận hàng 

STT Họ và tên người 
giao, nhận hàng 

Địa chỉ (số nhà, 
đường, thôn, khu, xã, 

phường) 

Số điện thoài 
của người giao, 
nhận hàng hóa 

Người giao nhận 
hàng hóa ký, ghi 

rõ họ tên 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
Chúng tôi cam kết việc kê khai lịch trình như trên là đúng và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. 
 
Người điều khiển phương tiện 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Người đi cùng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

…giờ…phút, ngày…. 
Cán bộ nhận bản kê khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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