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Số: 1520/GSQL-GQ1

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

V/v hướng dẫn thủ tục kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Kính gửi: Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu.
(địa chỉ: Lô K4B, KCN Lê Minh Xuân, đường 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.
HCM)
Trả lời công văn số 1904-19/ACC-ATTP ngày 19/4/2019 của Công ty Cổ phần hóa chất
Á Châu phản ánh vướng mắc liên quan việc nhập khẩu nguyên liệu phụ gia thực phẩm nhập khẩu
cho các nhà máy sản xuất tại Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 1 Phần X Phụ lục III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày
02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì mặt
hàng gia vị đơn chất, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật thuộc danh mục các sản phẩm/
nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT.
Theo Phụ lục II bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của
Bộ NN&PTNT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của
Bộ NN&PTNT thì không có nhóm mặt hàng gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp (mã số HS
21039021 và 21039029).
Liên quan đến nội dung này, ngày 04/5/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số
2621/TCHQ-GSQL gửi Bộ NN&PTNT trao đổi một số nội dung vướng mắc tại Nghị định số
15/2018/NĐ-CP trong đó kiến nghị Bộ NN&PTNT sớm có hướng dẫn việc kiểm tra nhà nước
đối với sản phẩm “bột gia vị hỗn hợp” để đảm bảo thống nhất theo quy định tại Nghị định số
15/2018/NĐ-CP.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Bộ
NN&PTNT để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).
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