BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

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

Số: 6251/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập
khẩu Hải Sơn Mộc Bài

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Sơn Mộc Bài
(Đc: 9 Chợ Đường Biên, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến
Cầu, tỉnh Tây Ninh)
Trả lời đơn phản ánh kiến nghị của Công ty TNHH Thương Mại Xuất nhập khẩu Hải Sơn
Mộc Bài về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát
nhanh quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 67/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện
kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát
hải quan. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/8/2020. Theo đó, điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị
định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định
67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020:
“b) Địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát
nhanh, trừ địa điểm chỉ có doanh nghiệp được chỉ định theo Luật Bưu chính hoạt động, nằm
trong quy hoạch khu vực cảng hàng không quốc tế theo quy định của pháp luật hoặc trong khu
vực cửa khẩu đường bộ quốc tế hoặc cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế hoặc khu vực
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics.”
Trường hợp địa điểm của Công ty đáp ứng các quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định
67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ thì đủ điều kiện được công nhận là địa điểm tập
kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.
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