
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

------------------------------ 

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

-------------------------------------------------------------------------- 

Số: 296/SCT-XNK Quảng Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2022 

V/v thời gian nghỉ tết của các lực 

lượng chức năng phía Trung Quốc  

 

 

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

Qua thông tin của địa phương biên giới phía Trung Quốc thông báo về 

thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 của các lực lượng làm việc tại các cửa khẩu, 

lối mở biên giới. Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin đến các Sở Công 

Thương tỉnh, thành phố được biết để thông báo đến các doanh nghiệp biết, điều 

tiết việc đưa hàng hóa xuất nhập khẩu đến các cửa khẩu, lối mở biên giới tại tỉnh 

Quảng Ninh như sau: 

1. Tại các cửa khẩu, lối mở tại thành phố Móng Cái: 

- Cầu Bắc Luân 1: thời gian từ ngày 31/01/2022 (tức 29 tháng Chạp Âm 

lịch) đến ngày 06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng Âm lịch) thực hiện thông 

quan hẹn trước. Từ ngày 07/02/2022 triển khai hoạt động thông quan bình 

thường.  

- Tại Cầu Bắc Luân 2:  

+ Thời gian nghỉ từ ngày 31/01/2022 (tức 29 tháng Chạp Âm lịch) đến 

ngày đến ngày 02/02/2022 (tức ngày 02 tháng Giêng Âm lịch);  

+ Từ ngày 03/02/2022 (tức ngày 03 tháng Giêng Âm lịch) đến ngày 

06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng Âm lịch), thực hiện thông quan hẹn trước 

(trừ nhóm hàng hóa thực phẩm khô và chuỗi lạnh). 

+ Từ 07/02/2022 (tức ngày 07 tháng Giêng Âm lịch): thực hiện việc thông 

quan bình thường.  

- Lối mở biên giới km3+4 (cầu phao)/cặp chợ biên giới: nghỉ từ ngày 

31/01/2022 (tức 29 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 06/02/2022 (tức ngày 06 

tháng Giêng Âm lịch). 

Doanh nghiệp có nhu cầu thông quan hẹn trước chủ động đăng ký thông 

tin (bằng văn bản) về nhu cầu thông quan các mặt hàng, loại hình (trừ mặt hàng 

thực phẩm khô và chuỗi lạnh), phương tiện vận chuyển, lái xe trung chuyển, thời 

gian thông quan,… gửi về Ban QLCKQT Móng Cái (qua Đội Văn phòng) tổng 

hợp trước ngày 28/01/2022 để kịp thời trao đổi, thống nhất với Cục thương vụ 

và quản lý cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai thực hiện.  

 



 

2. Tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu:  

Nghỉ từ ngày 25/01/2022 (tức ngày 23 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 

06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng Âm lịch). Từ ngày 07/02/2022 triển khai 

hoạt động thông quan bình thường.  

Nếu doanh nghiệp của hai Bên thống nhất được việc tiếp tục hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian nghỉ Tết thì vẫn tiếp tục hoạt động bình 

thường (thực hiện việc thông quan hẹn trước đăng ký với các cơ quan chức năng 

hai Bên) 

3. Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà:  

Nghỉ từ ngày 24/01/2022 (tức ngày 22 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 

06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng Âm lịch). Từ ngày 07/02/2022 triển khai 

hoạt động thông quan bình thường.  

Sở Công Thương Quảng Ninh thông báo và đề nghị Sở Công Thương các 

tỉnh, thành biết, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Cục xuất nhập khẩu (báo cáo); 

- Vụ TT Châu Á - Châu phi (báo cáo); 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, XNK4. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Hồng Giang 

 


