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Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

V/v thủ tục nhập khẩu tàu biển.

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai
Trả lời công văn số 2411/HQĐNa-GSQL ngày 06/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng
Nai liên quan đến vướng mắc thủ tục nhập khẩu tàu biển, Cục Giám sát quản lý về Hải quan Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Liên quan đến việc này, Cục Hàng hải Việt Nam đã có công văn số 72/CHHVN-PC ngày
31/01/2019 nêu rõ:
“Theo danh mục tại Phụ lục 1 của Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của
Thủ tướng Chính phủ quy định cảng biển Bình Thuận là cảng biển loại II thuộc địa phận tỉnh
Bình Thuận. Tại Điều 73, mục 1 Chương IV Bộ Luật hàng hải Việt Nam quy định: “Cảng biển là
khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt
trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch
vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng”
…
Bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là một trong nhiều bến cảng thuộc Cảng biển
Bình Thuận đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 1120/QĐ-CHHVN ngày
12/7/2018 đưa vào sử dụng để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào hoạt động
bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác liên quan phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
4. Do đó, đối với tàu biển khi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều
29 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP khi đến Cảng biển Bình Thuận đầu tiên (bao gồm Bến cảng
nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4) là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017, quy
định tại Điều 29 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và nội dung
Quyết định số 1120/QĐ-CHHVN ngày 12/7/2018 và nội dung công văn số 72/CHHVN-PC ngày
31/01/2019 nêu trên của Cục Hàng hải Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ
thực trạng về việc đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo việc bố trí lực lượng hải
quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, trường hợp đáp ứng quy định của pháp luật thì xem xét, giải quyết thủ tục nhập

khẩu tàu biển cho doanh nghiệp tại Bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo đúng quy định
hiện hành.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh
Đồng Nai biết, thực hiện./.
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