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Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM
THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ
TỤC HẢI QUAN
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn
thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ
Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết
thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ
tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám sát quản lý về hải quan
trực thuộc Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Quyết định số 1268/QĐ-TCHQ ngày 14/4/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan về việc ban hành Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan ký Quyết định thu
hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ
tục hải quan thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
Thời gian ủy quyền: kể từ ngày ký quyết định đến hết ngày 31/12/2020.

Điều 2. Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan thực hiện các nội dung được ủy
quyền theo Điều 1 Quyết định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng
Tổng cục Hải quan về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải
quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

Nguyễn Văn Cẩn

