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Số: 1287/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

V/v nhập khẩu Cá tầm

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị
số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý
động vật hoang dã; căn cứ công văn số 89/TCLN-PCTT ngày 22/01/2021 của Tổng cục Lâm
nghiệp phúc đáp công văn số 7957/TCHQ-GSQL ngày 18/12/2020 của Tổng cục Hải quan, Tổng
cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn tại công văn
số 808/TCHQ-GSQL ngày 18/02/2021 về việc thực hiện chính sách quản lý và thủ tục nhập khẩu
cá tầm; đồng thời nghiên cứu khái niệm “Động vật hoang dã” nêu tại công văn số 89/TCLNPCTT để thực hiện đúng các quy định có liên quan.
2. Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc làm thủ tục
hải quan và thông quan các lô hàng Cá tầm Xiberi - Acipenser baerii (động vật hoang dã gây
nuôi theo Phụ lục II CITES) trong khoảng thời gian từ ngày 28/01/2020 đến ngày 23/07/2020.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, báo cáo về
Tổng cục Hải quan./.
(Gửi kèm công văn số 89/TCLN-PCTT ngày 22/01/2021).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Quản lý rủi ro;
- Lưu VT, GSQL (03b).
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