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Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

v/v tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ
nguyên liệu bạch dương nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Theo chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 5768/VPCP-KTTH ngày 15/7/2020 về việc
Tổ chức Forest Trend cảnh báo một số doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với rủi ro trong
luồng cung cấp gỗ nguyên liệu bất hợp pháp từ Nga và Ucraine chủ yếu được nhập khẩu qua
Trung Quốc, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo
các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện các nội dung sau để tăng cường công tác kiểm tra
nguồn gốc gỗ nguyên liệu bạch dương nhập khẩu từ Trung Quốc:
1. Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu cần căn cứ quy
định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về
thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC
ngày 20/4/2018) để thực hiện đồng thời đối chiếu với các quy định tại Điều 25, 26 Luật Bảo vệ
và Kiểm dịch thực vật; Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 5/4/2014 của Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn để xác định chính sách mặt hàng áp dụng đối với loại hàng hóa này.
2. Tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm rõ diễn biến tình hình về hoạt động nhập
khẩu gỗ nguyên liệu bạch dương từ các thị trường như Trung Quốc, Nga, Ucraine để kịp thời
phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận nguồn gốc nguyên liệu gỗ nhập
khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Nga, Ucraine và Trung Quốc để sản xuất hàng
hóa xuất khẩu.
3. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu. Trong quá
trình giám sát hàng hóa lưu giữ tại cửa khẩu nếu phát hiện hàng hóa không có xuất xứ hoặc có
nghi ngờ gian lận về số lượng, chủng loại, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thì thực hiện
kiểm tra thực tế ngay tại cửa khẩu và chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai
để xử lý theo quy định.
4. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật, gian lận trốn thuế hoặc mặt
hàng nhập khẩu có nghi vấn về trị giá, số lượng, chủng loại, xuất xứ thì thiết lập tiêu chí, đưa vào
nhóm đối tượng có rủi ro cao để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát phù hợp,
đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra sau thông quan để đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của
doanh nghiệp.
5. Phối hợp, chia sẻ thông tin với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng,
Quản lý thị trường trong đấu tranh chống nguy cơ nhập khẩu gỗ lậu, thẩm lậu vào thị trường nội
địa.

Nhận được công văn này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai
thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục
Giám sát quản lý về Hải quan) để có chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Vũ Thị Mai (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục: ĐTCBL, KTSTQ, QLRR, Vụ TTr-Ktra (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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