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V/v nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại khu vực Đồn
Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đắk Nông

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Ngày 27/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có công văn số 5764/UBND-KTN
cho phép Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại vận tải Vi Quý được thu mua nông sản (củ
sắn tươi) của nông dân huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia vận chuyển qua
biên giới theo đường mòn tại tọa độ (6382372039) thuộc Đồn Biên phòng Đắk Tiên, xã Thuận
Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk
Nông. Căn cứ Luật Hải quan, căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính
phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày
23/01/2018 của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới, Tổng cục Hải quan trao
đổi như sau:
1. Tại khoản 2 Điều 51 Luật Hải quan quy định: “Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư
dân biên giới phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; nơi không có cơ quan hải quan thì chịu
sự kiểm tra, giám sát của Bộ đội biên phòng theo quy định của Luật này”. Hoạt động thu mua
nông sản tại Campuchia của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại vận tải Vi Quý vận
chuyển qua biên giới vào Việt Nam là hoạt động nhập khẩu hàng hóa của thương nhân theo quy
định của pháp luật Việt Nam, không phải là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân
biên giới.
2. Theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của
Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền thì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng
hóa qua biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định gồm cửa
khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và lối mở biên giới.
3. Căn cứ Điều 6, Điều 11 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới thì hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua
biên giới của thương nhân và cư dân biên giới chỉ được thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên
giới đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP. Theo đó, UBND tỉnh
biên giới quyết định, công bố Danh mục các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện
hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành liên quan về
việc đảm bảo có đủ lực lượng kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật
phục vụ quản lý nhà nước.
Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên thì việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ
Thương mại vận tải Vi Quý thu mua nông sản (củ sắn tươi) tại Campuchia vận chuyển qua biên
giới theo đường mòn tại khu vực Đồn Biên phòng Đắk Tiên, tỉnh Đắk Nông nhập khẩu vào Việt
Nam là không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động xuất nhập khẩu

hàng hóa qua biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu
phụ và lối mở biên giới theo quy định của pháp luật, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ
đạo các lực lượng chức năng của tỉnh trong quản lý hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn
tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định của pháp luật.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- VPTT BCĐ 389 quốc gia; (để báo cáo)
- TCT Nguyễn Văn Cẩn; (để báo cáo)
- Bộ Công Thương; (để phối hợp)
- BTL Bộ đội Biên phòng; (để phối hợp)
- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
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