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Số: 8352/NHNN-QLNH

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

V/v nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Power Logics Vina
Trả lời công văn số 0511/CV-PLV ngày 05/11/2020 và hồ sơ giải trình bổ sung ngày
17/11/2020 của Công ty TNHH Power Logics Vina (Công ty Power Logics Vina) là doanh
nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử cho điện thoại di động hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 2117042872 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Ban Quản lý
các Khu công nghiệp cấp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:
1. Việc nhập khẩu dây vàng về làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện
tử của camera điện thoại di động của Công ty Power Logics Vina thực hiện theo quy định của
pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử.
2. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo), Công ty Power Logics
Vina phải gửi cho NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) báo cáo kèm tờ khai Hải quan của quý liền kề
trước đó về tình hình nhập khẩu và sử dụng dây vàng của Công ty. Trường hợp Công ty không
gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vấn đề nhập khẩu
dây vàng của Công ty.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Power Logics Vina biết và
thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để ph/h);
- Lưu: VP; QLNH6.
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