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. C w  Kinh gửi: Cục Hải quan các, tinh thành phố

¿ W  ~ J™ 8 -cục Hâi quan nhên đư<7c Cõng văn số 4572/VPCP-KSTT ngáy 
I ua Chinh phù liên quan đến nội dung khi lâm ihũ tục hài

ỵ*quạn 01 vẹn hang hoa xuàt khâu, nhập khau vẫn yêu cằu doanh nghiệp nộp các 
y n8 ll^S iay thuọc hồ sơ hái quan trong khi doanh nghiệp đà nộp các chứng từ 

içn tự thong  qua Hẹ thòng xử  lý dừ liệu điện tử hài quan tại thời điêm đăng ký 
tơ  khai iheo  quy định, v ề  vốn đề nảy Tồng cục Hải quan ycu cầu Cục trường 
c  ục Hải quan các tinh, thành phổ:

1. r ô  chức quán triệt, nghiên cứu dề xuất và thực thi các giài pháp cần 
thiẽt đ àm  bảo  ihực hiện đầy dii nội dung cộng văn số 4334/TCHQ-GSỌL ngây 
01/7/2019 ve việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan vả công văn 
so 2056/TCHQ-GSQL ngày 30/3/2020 về việc gửi chứng từ thuộc hồ sơ hài 
quan của Tồng cục Hải quan.

2. T án g  cư ờ ng  công tác thanh tra, kiềm tra nội bộ, trường; họp phát hiện 
công chức hải quan yêu câu doanh nghiệp nộp chứng từ giày thuộc hồ sơ hải 
quan khi doanh nghiệp đă nộp cdc chứng từ điện từ qua Hệ thong xử lý dừ liệu 
đ iện  tử  hải qu an  thì thực hiện kiêm diêm làm rỏ trách nhiệm và luân chuyền 
công chức sang bộ phận còng tác khác, không bò trí tại khâu kiêm tra, tiếp nhận 
hồ s a  hãi quan.

3. Thực hiện thông báo công khai tại các địa điểm làm thù lục Hải quan 
các nội dung:

- Cỏn g văn sổ 4334/TCHQ-GSQL ngây 01/7/2019 về việc ycu cầu nộp 
chứng từ  giấy thuộc hồ sơ hải quan của Tổng cục Hài quan;

- Cóng văn số 2056/TCI 1Q-GSQL ngày 30/3/2020 về việc gửi chứng từ 
thuộc hồ sơ hải quan cúa Tông cục Hải quan;

- T hông báo nội dung: “Trưởng hợp công chức hài quan không thực hiện 
dùng theo quy định cua pháp luật, van yêu câu doanh nghiệp nộp chímg từ giày 
thuộc hò sơ hãi (Ịnan khi doanh nghiệp đỗ nộp đầy đù các chửng từ điện từ qua 
Hệ thống xừ ỉỷ (Ẩừ Ịỉệu điện từ hủi quan theo (Ịuy định tại Nghị định 
08/2015/ND-CP ngày 21/01/2015 dược síra đồi, bô sung tụi Nghị định sỏ 
59/20Ì8/NĐ-CP ngày 20/4/20!S cùa Chinh phù và quy định tại Thông tư 
38/2015/TT-BTC ngậy 25/3/2015 được sứa đồỉ, bồ sung tại Thông tự 
19/2018flT-BTC  ngày 20/4/2018 cùa Bộ Tài chính đẻ nghị doanh nghiệp phán
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ánh thông tin cụ thể cho cơ quan hải quan theo sụ diện thoại đường dây nỏnứ 
đirợc công bố trẽn Công thông tin điện tử của Tồng cục Hải quan đê dược hổ 
trợ  xử  ĩ ỷ \

T ồ n g  cụ c  H ải q uan  th ô n g  báo để các dơn vị biết thực h i ệ n . / . ^ - '
ân: m T ỏ n g  c ụ c  t r ư ờ n g
- P H Ó  T Ò N G  C Ụ C  TRƯ ỜNG

Nơi nhận
- Như trôn;
- Vàn pliònii Chỉnh phù (đẻ b/cảo);
- Thử trưởng Vù Thị Mai (đẻ b/cảọ);
- TCT Nguyen Vfin cấn  (đẻ b/cảo);
• Phòng thương mại vả còng nghiệp Việt Nam; 
(Sổ 9. Đào Duy Anh, Phương Mai. Dồng Đa. HN)
- Website Tồng cục Hài quan;
- Vụ Thanh tra kiềm tra (đc t/hiộn)
-Lưu: VT,GSQL(3b).  ^
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