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V/v nhập khẩu tro bay

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 2184/HQHCM-GSQL ngày 03/8/2020 của Cục Hải quan thành phố
Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu hàng hóa khai báo là “tro bay - Cemguard Ply Ash - dùng để sản
xuất phụ gia bê tông”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 29/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2384/TCMT-QLCT gửi
Tổng cục Hải quan có ý kiến về chính sách quản lý tro bay, cụ thể:
“Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường quy định thì Việt Nam cấm nhập khẩu, quá
cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.
Mặt khác, tro bay không thuộc danh mục phế liệu được nhập khẩu theo quy định tại
Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục
phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.”
Đồng thời, khoản 9 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường quy định các hành vi bị nghiêm cấm
trong đó có hành vi: “Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức”.
Mặt hàng tro bay thuộc Danh mục chi tiết các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng
là chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi
trường tại công văn số 2384/TCMT-QLCT và quy định nêu trên để thực hiện.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.
(gửi kèm công văn số 2384/TCMT-QLCT ngày 29/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường)
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