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Số: 8058/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

V/v tái xuất phế liệu tồn đọng

Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Quản lý rủi ro.
Trả lời công văn số 3522/HQBRVT-GSQL ngày 11/12/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu về việc tái xuất phế liệu, tồn đọng tại cảng biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến
như sau:
1. Việc tái xuất phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển đối
với lô hàng nêu tại công văn số 3522/HQBRVT-GSQL dẫn trên:
Theo nội dung báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì 12 lô hàng gồm 14
container theo danh sách nêu tại công văn số 3522/HQBRVT-GSQL dẫn trên có nước xuất khẩu
tại 02 quốc gia, cụ thể:
STT

Số vận đơn

Số hiệu container

1

1198A03261

TEMU8122952

2

1198A03261

TGCU0159938

3

86691389

APHU7201472

4

86706860

BEAU4005081

5

86698707

CMAU4386771

6

86698707

ECMU9404377

7

86698732

CAIU8131246

8

86703146

CAIU9607168

9

86700827

CAIU8952909

10

86631349

ECMU8154442

11

86707873

CMAU4094152

12

86711365

BEAU4003108

13

APLU 086724688

CAIU9328374

14

APLU 086724689

TCNU8415436

Nước xuất khẩu
U.A.E

UNITED STATES

Trên cơ sở đề nghị của Hãng tàu, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Hãng tàu để thực hiện rà soát thông tin của lô hàng đối chiếu với các điều
kiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 6595/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan để thực
hiện.
Trường hợp lô hàng đáp ứng các hướng dẫn tại công văn số 6595/TCHQ-GSQL của
Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan (nơi tiếp
nhận thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải xuất cảnh) rà soát thông tin hồ sơ của phương tiện
vận tải xuất cảnh đối với 12 lô hàng gồm 14 container nêu trên phải có cảng giao hàng/cảng đích
là cảng thuộc 02 quốc gia xuất khẩu tương ứng nêu trên trước khi phê duyệt hồ sơ phương tiện
vận tải xuất cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định.
2. Giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập các tiêu chí quản lý rủi ro trên Hệ thống, có cảnh báo
để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sau khi tái
xuất 14 container phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu nêu trên không quay trở lại dỡ xuống
cảng biển Việt Nam.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn nội dung trên để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
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