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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 2720/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2020

V/v đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo

Kính gửi: - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
(Đ/c: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
(Đ/c: 62 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh)
- Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tiếp theo công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan liên
quan đến các tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày
sẽ bị hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung
tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
1. Theo thống kê của cơ quan hải quan đến 9h ngày 27/4/2020, lượng gạo của các tờ khai
bị hủy là 53.321 tấn và tiếp tục được cập nhật đến 00h00’ ngày 28/4/2020. Theo Quyết định số
1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, lượng hàng hóa không xuất
khẩu sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.
Như thông báo tại điểm 2 công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020, Tổng cục Hải
quan thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai
hải quan đối với lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ các tờ khai bị
hủy nêu trên từ 00h00’ ngày 28/4/2020.
2. Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các
doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.
Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các PTCT (để chỉ đạo);
- Cục ĐTCBL, Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ,
Cục TXNK, Cục KTSTQ (để thực hiện);
- Website Hải quan (để đăng tải);
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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