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Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày
11/9/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.
Trả lời văn bản số 1876/HQTN-NV ngày 14/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo
cáo về việc UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 cho
phép đưa phương tiện, máy móc, phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc
Campuchia chăm sóc và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh qua cửa khẩu phụ
Long Phước và lối mở Trạm kiểm soát Biên phòng Hiệp Hòa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như
sau:
Việc đưa phân bón sang các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển
nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh (Việt Nam) là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phải được
làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị
định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;
căn cứ Điều 6, Điều 11 Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết về hoạt động thương mại biên giới thì hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chỉ được
thực hiện qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở, công
bố theo đúng quy định của pháp luật. Cửa khẩu phụ Long Phước và Lối mở Trạm kiểm soát Biên
phòng Hiệp Hòa chưa được UBND tỉnh Tây Ninh công bố được phép thực hiện hoạt động mua
bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày
23/01/2018 của Chính phủ.
Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện thủ tục hải
quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận
tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện./.
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- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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