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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

V/v giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển
hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh
dịch Covid-19

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai
Ngày 23/04/2020 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3238/VPCP-KTTH thông báo chỉ
đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Lào Cai, theo đó,
Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Lào Cai tại văn bản số
712/UBND-KT ngày 27/02/2020 về phương án vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị, nguyên
liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất từ phía Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến địa điểm
nhà máy của Tổng công ty khoáng sản - TKV và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt
Trung - VTM; đồng thời giao UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng và
các doanh nghiệp thực hiện Phương án thí điểm theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo
đảm các yêu cầu về công tác phòng dịch bệnh Covid-19; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện Phương án thí điểm.
Để đảm bảo triển khai công tác quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng chỉ đạo của
Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với
các sở, ban ngành của tỉnh Lào Cai tăng cường giám sát chặt chẽ quy trình vận chuyển nguyên
liệu, máy móc, thiết bị và người điều khiển phương tiện từ phía Trung Quốc từ cửa khẩu quốc tế
Lào Cai đến địa điểm nhà máy của Tổng công ty khoáng sản - TKV và Công ty TNHH Khoáng
sản và luyện kim Việt Trung - VTM theo đúng hướng dẫn về kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y Tế.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh thực hiện theo đúng
quy định về pháp luật Hải quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo về
Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn kịp thời.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, GSQL(2b).
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