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Số: 2135/TCHQ-VP

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch
COVID-19

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020,
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng
chống dịch COVID-19 chiều ngày 30/3/2020 và đảm bảo công tác quản lý Hải quan, Tổng cục
Hải quan yêu cầu:
1. Quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dịch Covid 19
Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo
của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, công văn số 3756/BTCTCCB ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính; Chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y
tế trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên
chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống
dịch tại công sở.
2. Đảm bảo công tác quản lý Hải quan
Thủ trưởng đơn vị đảm bảo bố trí cán bộ thực hiện những công việc sau trong thời gian
phòng chống dịch Covid-19:
- Thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh;
- Điều tra chống buôn lậu và giám sát trực tuyến;
- Duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống hỗ trợ người sử dụng;
Ngoài các công việc trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của
Lãnh đạo đơn vị như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở,....các công việc
khác được thực hiện trực tuyến, số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức
độ tối thiểu.
3. Thực hiện làm việc trực tuyến
Cục CNTT & Thống kê Hải quan thực hiện:

- Đảm bảo hệ thống quản lý điều hành của Tổng cục Hải quan có thể hoạt động qua
Internet trong ngày 01/04/2020;
- Xác định các hệ thống, chức năng của hệ thống thông tin phải làm việc trực tiếp và có
thể làm việc trực tuyến quan Internet. Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải
quan thực hiện trong ngày 01/04/2020;
- Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tại cơ quan Tổng cục; các Cục hải quan tỉnh, liên
tỉnh, thành phố làm việc từ xa qua mạng Internet trước 05/04/2020.
Thủ trưởng các đơn vị phối hợp Cục CNTT & Thống kê Hải quan triển khai làm việc trực
tuyến tại đơn vị đảm không để xảy ra tồn đọng, chậm muộn công việc.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Văn phòng Tổng cục
- Chủ trì thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở cơ quan TCHQ; các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục phối
hợp thực hiện.
- Dự kiến kịch bản các cấp độ lây nhiễm tại trụ sở cơ quan Tổng cục, xây dựng quy trình
ứng phó đối với từng kịch bản.
- Dự trù và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất... để thực hiện quy trình
ứng phó với từng kịch bản (chi tiết theo sự phê duyệt của Lãnh đạo Tổng cục tại Tờ trình của
Văn phòng Tổng cục ngày 30/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về
quyết liệt thực hiện đợt cao điểm điểm phòng, chống dịch COVID-19).
4.2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan
- Đảm bảo các hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; thực hiện chia cán bộ, công
chức tại Trung tâm thành 02 nhóm làm việc độc lập tại vị trí địa lý riêng biệt để đảm bảo trong
trường hợp 01 nhóm bị cách ly theo yêu cầu của phòng chống dịch thì nhóm còn lại sẽ tiếp tục
quản lý vận hành hệ thống CNTT. Phối hợp Văn phòng Tổng cục để chuẩn bị địa điểm của các
nhóm làm việc trước 05/04/2020.
4.3. Các Cục HQ tỉnh, liên tỉnh, thành phố
- Căn cứ tình hình của đơn vị (diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương; chức năng
nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở; đặc thù độc lập/chung của các phòng làm việc; con
người...), căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 tại công văn này, Cục trưởng Cục Hải
quan chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong công việc và phòng chống dịch bệnh.
phủ.

- Triển khai thực hiện mục 7, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính

- Liên hệ chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục cho cán bộ di chuyển thực
hiện nhiệm vụ.
4.4. Cục Giám sát quản lý về Hải quan
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu
trang vải theo chỉ đạo tại mục 10, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.
4.5 Các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan
Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, chức
năng nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn của Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng đơn vị tổ chức làm
việc trực tuyến; và trực, làm việc trực tiếp tại trụ sở theo nhu cầu công việc thực tế đảm bảo thực
niên các chương trình công tác thật sự cần thiết.
Các đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý,
Cục Thuế XNK, Cục CNTT & Thống kê Hải quan thường xuyên bố trí cán bộ trực tại trụ sở cơ
quan Tổng cục để giải quyết công việc.
Các đơn vị chủ động báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các vướng mắc phát
sinh về Văn phòng Tổng cục (đầu mối liên hệ: đ/c Nguyễn Thành Sơn - trưởng phòng TVQT,
SĐT: 091.246.8992).
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.
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