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Số: 4397/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v trả lời kiến nghị tại công văn số 19/HHD

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam.
(Địa chỉ: Số 12, Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội)
Ngày 23/6/2020, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19/HHD ngày 23/4/2020 của
Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam gửi Tổ Công tác Bộ Tư pháp, trong đó có nội dung: “Đề
nghị cơ quan thuế và hải quan không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2020 đối với các
doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; cơ quan thanh tra các cấp không tổ chức thanh tra
ngoài kế hoạch năm 2020 để doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn duy trì sản xuất như
Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ”, về việc này Tổng cục Hải quan có
ý kiến như sau:
Thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg, ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải
quan đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc:
(i) Dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, chỉ thực hiện tập trung vào trường
hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.
(ii) Chỉ kiểm tra báo cáo quyết toán có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trường hợp khác thực
hiện trên nguyên tắc quản lý rủi ro.
Những trường hợp chưa kiểm tra trong năm 2020 thì chuyển sang năm tiếp theo hoặc
chuyển dấu hiệu rủi ro sang lực lượng khác như thanh tra, kiểm tra để lập kế hoạch kiểm tra
trong giai đoạn tiếp theo.
Ngày 19/6/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ về Kế
hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý Hiệp hội được biết.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).
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