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ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI (Điều 19)

Hiện tại địa điểm đăng ký tờ khai được quy định tại khoản
1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC:
- Hàng NK
+ Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý địa điểm lưu giữ hàng
hóa cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển
+ Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở
hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến
- Hàng XK
+ Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở, cơ sở sản xuất
+ Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu
+ Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng

Quy định hiện hành



ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI (Điều 19)

- Hàng NK

+ Phát sinh trường hợp Doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại địa
điểm không đúng quy định

+ Chưa hướng dẫn rõ thế nào là Chi cục Hải quan ngoài cửa
khẩu

- Hàng XK

+ Thực tế phát sinh các trường hợp doanh nghiệp có Chi
nhánh, nhưng do không có quy định nên không đăng ký tờ
khai tại CCHQ quản lý chi nhánh

Bất cập khi thực hiện



- Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải
quan nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi
trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải
quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh, cơ sở
sản xuất.

- Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại
Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi
nhánh, cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi quản lý
địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan
cửa khẩu xuất hàng

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung

ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TỜ KHAI (Điều 19)



KHAI BỔ SUNG DO GỬI THỪA, GỬI NHẦM,  GỬI THIẾU HÀNG (Điều 20)

1. Khai bổ sung khi gửi thừa hàng, gửi nhầm hàng
a) Các trường hợp
- Gửi thừa số lượng hàng hoá không làm thay đổi số lượng
mặt hàng

- Gửi thừa chủng loại hàng hoá làm thay đổi số lượng mặt
hàng

- Gửi nhầm hàng làm thay đổi hoàn toàn tên hàng
b) Thủ tục thực hiện
- Người khai nộp hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung
- Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ và tiến hành xác minh tại
các cơ quan có liên quan (trong nước và nước ngoài)

Quy định hiện hành



KHAI BỔ SUNG DO GỬI THỪA, GỬI NHẦM,  GỬI THIẾU HÀNG (Điều 20)

2. Khai bổ sung sau thông quan khi gửi thiếu hàng
a) Các trường hợp
- Gửi thiếu hàng và hàng hoá chưa đưa ra khỏi khu vực giám
sát

- Gửi thiếu hàng và hàng hoá đã đưa một phần ra khỏi khu
vực giám sát

b) Thủ tục thực hiện
- Người khai nộp hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung
- Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá
và giải quyết thủ tục theo quy định

Quy định hiện hành



KHAI BỔ SUNG DO GỬI THỪA, GỬI NHẦM,  GỬI THIẾU HÀNG (Điều 20)

- Thủ tục xác minh phức tạp, mất thời gian do phải xác minh
tại nhiều đơn vị

- Trường hợp KBS sau thông quan do gửi thiếu hàng và hàng
hoá đã đưa toàn bộ ra khỏi KVGS chưa được hướng dẫn

- Chưa tách các trường hợp KBS khi hàng hoá đã đưa ra khỏi
KVGS và chưa đưa ra khỏi KVGS dẫn đến khó khăn trong
quá trình thực hiện

Bất cập khi thực hiện



- Trường hợp hàng hoá chưa đưa ra khỏi KVGS (toàn bộ hàng
hoá vẫn đang chịu sự kiểm tra giám sát hải quan) cơ quan hải
quan kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc khai bổ sung và kiểm tra
thực tế hàng hoá nếu phù hợp thì phê duyệt nội dung khai bổ sung
cho người khai hải quan mà không cần phải xác minh

- Trường hợp toàn bộ hàng hoá đã qua KVGS hoặc mới chỉ 01
phần hàng hoá đưa ra khu vực giám sát, ngoài việc kiểm tra hồ
sơ cơ quan hải quan sẽ phải thực hiện xác minh thông tin và tiến
hành kiểm tra hồ sơ chứng từ tại doanh nghiệp (phiếu xuất kho,
nhập kho, chứng từ thanh toán, sổ sách kế toán…) nếu phù hợp thì
phê duyệt nội dung khai bổ sung cho người khai hải quan. Nội
dung này tương tự quy trình kiểm tra sau thông quan

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung theo hướng:

KHAI BỔ SUNG DO GỬI THỪA, NHẦM, THIẾU HÀNG (Điều 20)



HUỶ TỜ KHAI (Điều 22)

Quy định về việc huỷ tờ khai tại Điều khoản 11 Điều 1 Thông
tư 39/2018/TT-BTC chưa quy định một số trường hợp:
- Huỷ tờ khai trùng đã được hướng dẫn tại công văn
6120/TCHQ-GSQL chưa được đưa vào Thông tư

- Huỷ tờ khai đối với trường hợp người mua, người bán huỷ
giao dịch

- Huỷ tờ khai nhập khẩu đối với trường hợp hàng hoá
bịngười nhận hàng từ chối, hàng hoá phải tái xuất, hàng hoá
vi phạm bị buộc tái xuất, hàng hoá bị tịch thu, tiêu huỷ

Lý do sửa đổi, bổ sung
Bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai để có cơ sở pháp lý cho
cơ quan hải quan và người khai hải quan thực hiện

Quy định hiện hành



HUỶ TỜ KHAI (Điều 22)

- Người khai hải quan đăng ký nhiều tờ khai cho cùng 01 lô
hàng xuất khẩu, nhập khẩu

- Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đã
thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu
hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu
và hàng hóa chưa giao cho người nhập khẩu

- Tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu đã được đăng ký
nhưng người mua hoặc người bán hủy giao dịch mua bán

- Tờ khai hải quan đã đăng ký, chưa hoàn thành thủ tục hải
quan, hàng hóa đang nằm trong KVGS bị buộc đưa ra khỏi
lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất, tịch thu, tiêu hủy hoặc
cưỡng chế bằng hình thức kê biên, bán đấu giá, hàng hóa
hoặc đã hoàn thành việc xử lý từ chối nhận hàng

Nội dung dự kiến bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai
trong trường hợp:



TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)

Điều 95, 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục từ
chối nhận hàng đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng
mua bán, hợp đồng thuê kho ngoại quan.
Chưa hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp
- Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính phải hoàn
nước gốc

- Thủ tục giám sát hàng hóa bị từ chối nhận hàng vận chuyển
từ địa điểm lưu giữ đến cửa khẩu xuất trong trường hợp địa
điểm lưu giữ hàng hóa khác với cửa khẩu xuất

- Các trường hợp từ chối nhận hàng (chưa đăng ký tờ khai,
đã đăng ký tờ khai chưa hoàn thành thủ tục...)

Quy định hiện hành



TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung:
1. Quy định cụ thể các trường hợp từ chối nhận hàng
a) Các trường hợp từ chối nhận hàng
- Hàng hóa không phù hợp với hợp đồng mua bán
- Hàng hóa không phù hợp với hợp đồng thuê kho ngoại quan
- Hàng hóa khác mà người nhận hàng ghi trên vận đơn từ chối nhận
do không có thỏa thuận gửi hàng đến Việt Nam

b) Các trường hợp hàng nhập khẩu gửi nhầm
- Hàng nhập khẩu do người vận chuyển đưa nhầm đến Việt Nam
- Hàng nhập khẩu do người gửi hàng gửi nhầm, không có người nhận
tại Việt Nam



TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung:
1. Quy định cụ thể các trường hợp từ chối nhận hàng
c) Không chấp nhận việc từ chối nhận hàng đối với các trường hợp
sau:
- Hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu,
tạm ngừng nhập khẩu; hàng hoá phải có giấy phép nhập khẩu, giấy
phép vận chuyển xuyên biên giới của nước xuất khẩu mà chưa có
giấy phép; Hàng hóa thuộc diện phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn,
quy chuẩn khi nhập khẩu

- Hàng hoá nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo thông báo
của các tổ chức quốc tế hoặc cơ quan chức năng

- Người nhận hàng đang thuộc đối tượng khởi tố, điều tra theo thông
báo của cơ quan chức năng

Các trường hợp này phải thực hiện điều tra, xác minh rõ các hành vi
vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật



2. Bổ sung hướng dẫn thủ tục phát sinh trong một số trường hợp
từ chối nhận hàng
a) Trường hợp từ chối nhận hàng đã đăng ký tờ khai nhập khẩu
và hàng hóa còn trong khu vực giám sát hải quan, bổ sung quy
định:

- Trường hợp người gửi hàng chuyển giao cho đối tác khác để nhập
khẩu vào nội địa thì sau khi người nhận hàng hoàn thành thủ tục từ
chối nhận hàng và huỷ tờ khai đã đăng ký, đối tác nhận chuyển
giao phải làm thủ tục hải quan, nộp đủ thuế theo quy định

- Trường hợp người gửi hàng không nhận lại hàng và không tái xuất
thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định của Bộ Tài chính về việc
xử lý hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan.

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung:
TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)



b) Trường hợp từ chối nhận hàng, hàng hóa đã được đưa ra khỏi
khu vực giám sát hải quan
- Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan căn cứ bộ hồ sơ từ
chối nhận hàng, thực tế hàng hóa nếu phù hợp thì thực hiện thực
hiện thủ tục hải quan theo quy định

- Trường hợp chưa đủ cơ sở để xác định tính trung thực, sự phù hợp
của các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thì tiến hành kiểm tra sổ
sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp, yêu cầu người nhận
hàng cung cấp thông tin gửi nhầm có hợp pháp hoá lãnh sự, thực
hiện xác minh với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và
các cơ quan khác có liên quan (hãng tàu, công ty giao nhận, ngân
hàng, công ty bảo hiểm, cơ quan thuế) trong thời gian không quá
30 ngày làm việc. Căn cứ kết quả xác minh để giải quyết thủ tục
theo quy định

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung:
TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)



c) Xử lý hàng nhập khẩu gửi nhầm
Việc xử lý gửi nhầm người nhận hàng chỉ được thực hiện khi hàng
hóa chưa được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và hàng hóa còn
trong khu vực giám sát hải quan
- Bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập trong hồ sơ người khai hải
quan phải nộp đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển từ địa
điểm lưu giữ đến cửa khẩu xuất theo quy định tại điểm a khoản 1
Điều 51b Thông tư

- Bổ sung quy định về việc xử lý hàng hoá gửi nhầm mà người gửi
hàng/người vận chuyển đề nghị thay đổi thông tin người nhận
hàng: cơ quan hải quan chấp nhận điều chỉnh thông tin bản lược
khai hàng hoá của người vận chuyển

Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung:
TỪ CHỐI NHẬN HÀNG (Điều 95, 96)



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

Điều 50 chưa có quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa
xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu có thay đổi phương thức
vận chuyển, phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển chịu
sự giám sát hải quan.

- Để có cơ sở pháp lý đảm bảo cho cơ quan hải quan và doanh
nghiệp thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp
trên.

Quy định hiện hành

Lý do sửa đổi, bổ sung



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

a) Trách nhiệm của người khai hải quan:
- Khai thông tin về phương thức vận chuyển của từng chặng vận chuyển
theo chỉ tiêu thông tin tại mẫu số 09b Phụ lục II trên Hệ thống khi đăng
ký tờ khai hải quan để thực hiện vận chuyển hàng hóa.
- Trường hợp việc thay đổi PTVC nhưng không làm thay đổi niêm
phong hải quan, chịu trách nhiệm đảm bảo sự nguyên trạng của hàng
hóa trong quá trình vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.
- Trường hợp việc thay đổi PTVC làm thay đổi niêm phong hải quan

à địa điểm được thực hiện thay đổi PTVC gồm: Khu vực cửa khẩu,
ICD, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi đi:
Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 51b hoặc 51c Thông tư
này; Lập, cập nhật biên bản bàn giao từ nơi hàng hóa vận chuyển đi đến
nơi hàng hóa được thực hiện thay đổi PTVC trong trường hợp việc thay
đổi phương thức vận chuyển làm thay đổi niêm phong hải quan.

Nội dung bổ sung



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

c) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi thực hiện giám sát
việc thay đổi PTVC (trong trường hợp có thay đổi niêm phong
hải quan):
Kiểm tra, đối chiếu tình trạng, số hiệu niêm phong thực tế với số
hiệu niêm phong cập nhật trên BBBG do CCHQ nơi hàng hóa vận
chuyển đi lập; Thực hiện niêm phong hải quan mới, lập BBBG và
cập nhật thông tin niêm phong hải quan trên Hệ thống
d) Trách nhiệm của cơ quan hải quan nơi hàng hóa vận
chuyển đến
Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 51b hoặc 51c Thông
tư này; Cập nhật thông tin hàng hóa đã vận chuyển đến đích trên
BBBG của chặng vận chuyển sau cùng trong trường hợp việc thay
đổi phương thức vận chuyển làm thay đổi niêm phong hải quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

Chưa có quy định về điều kiện đối với phương tiện vận chuyển
hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Quy định hiện hành

Lý do sửa đổi, bổ sung

- Để đảm bảo yêu cầu đối với công tác giám sát hải quan hàng hóa
vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;
- Để thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Hải quan năm
2014.



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa chịu sự giám
sát hải quan:
- Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đủ điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa,
bao gồm việc phải gắn và đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị giám
sát hành trình.
- Đảm bảo các điều kiện niêm phong hải quan đối với hàng hóa chứa đựng
trên phương tiện, cụ thể:
+ Đối với phương tiện vận tải đường bộ: hàng hóa phải được chứa đựng
trong container, xi téc, thùng xe tải kín.
+ Đối với phương tiện vận tải đường sắt: hàng hóa phải được chứa đựng
trong container, xi téc, toa xe thùng kín.
+ Đối với phương tiện vận tải đường thủy: hàng hóa phải được chứa đựng
trong container, xi téc, khoang chứa hàng hoặc hầm hàng có cửa kín.

Nội dung bổ sung



HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN 
(Điều 50)

Điều kiện đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa chịu sự giám
sát hải quan:
- Container, xi téc, thùng xe tải kín, toa xe thùng kín, khoang chứa hàng
hoặc hầm hàng có cửa kín phải đảm bảo không bị thủng, rách vỡ; có tay
khóa, chốt có lỗ đảm bảo gắn được niêm phong của cơ quan hải quan; chốt
bản lề, chốt tay khóa phải sử dụng đinh tán cố định, không sử dụng bu lông,
ốc vít.
- Hàng rời được phép vận chuyển bằng xe tải thùng hở nóc hoặc toa xe
đường sắt cửa lật hở nóc hoặc chứa đựng trong khoang chứa hàng, hầm
hàng hở nóc của phương tiện vận tải thủy; hàng hóa siêu trường, siêu trọng,
cồng kềnh được phép vận chuyển bằng xe tải sàn phẳng hoặc toa xe đường
sắt mặt bằng hoặc chứa đựng trên sàn tàu của phương tiện vận tải thủy à
phải sử dụng bạt liền che phủ kín toàn bộ hàng hóa, có lỗ khuy để luồn dây
cáp liền cố định bạt phủ và thùng xe hoặc toa xe hoặc khoang chứa hàng,
hầm hàng, sàn tàu để thực hiện niêm phong hải quan.

Nội dung bổ sung



HỒ SƠ HẢI QUAN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH, VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP
(Điều 51, 51b)

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, hàng hóa thực hiện thủ
tục theo hình thức vận chuyển độc lập đã có quy định tại Điều 51
và Điều 51b, tuy nhiên dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị
định 08/2015/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung về hồ sơ đối với hàng
hóa quá cảnh và yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa VCĐL

Quy định hiện hành

Lý do sửa đổi, bổ sung-
- Để đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan đối với hàng hóa thực hiện
thủ tục theo hình thức vận chuyển độc lập;
- Để phù hợp với quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Nghị định 08/2015/NĐ-CP.



HỒ SƠ HẢI QUAN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH, VẬN CHUYỂN ĐỘC LẬP
(Điều 51, 51b)

Điều 51(điểm b Khoản 1):
- Bổ sung thêm chứng từ “Hợp đồng dịch vụ quá cảnh” trong hồ sơ
hải quan đối với hàng hóa quá cảnh
Điều 51b (Khoản 1):
- Bổ sung thêm chứng từ “ Bản kê chi tiết hàng hóa nhập khẩu
chuyển cửa khẩu theo mẫu số 09a Phụ lục II ban hành kèm theo
Thông tư này”, trừ trường hợp đã khai các thông tin chi tiết về hang
hóa trên tờ khai hải quan và trừ trường hợp hàng hóa gửi qua dịch vụ
bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định chưa có thông tin trước về
hàng hóa.

Nội dung bổ sung



THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VCĐL
(Phụ lục I - TT)

Chỉ tiêu 7.17 mẫu số 07 Phụ lục I đã có hướng dẫn khai báo về ngày
dự kiến kết thúc vận chuyển, theo đó:

- Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ: không quá 01 ngày
đối với quãng đường dưới 500km, không quá 03 ngày đối với
quãng đường từ 500km trở lên

- Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa: không quá
02 ngày đối với quãng đường dưới 500km, không quá 05 ngày đối
với quãng đường từ 500km trở lên.

Tuy nhiên, hướng dẫn về thời gian vận chuyển trên chưa thực sự phù
hợp với thực tiễn hoạt động vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát
hải quan

Quy định hiện hành

Lý do sửa đổi, bổ sung
Để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động vận chuyển hàng hóa



THỜI GIAN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA VCĐL
(Phụ lục TT)

Sửa đổi chỉ tiêu 7.17 mẫu số 07 Phụ lục I như sau:
- Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ: không quá 02
ngày đối với quãng đường dưới 500km, không quá 05 ngày đối
với quãng đường từ 500km trở lên

- Đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa: không
quá 05 ngày đối với quãng đường dưới 500km, không quá 07
ngày đối với quãng đường từ 500km trở lên.

Nội dung sửa đổi, bổ sung



GIÁM SÁT HẢI QUAN 

Nội dung kiểm tra, giám sát hải quan được quy định tại:
- Điều 38 Luật Hải quan quy định về đối tượng, phương thức và
thời gian giám sát hải quan
- Điều 70 Luật Hải quan quy định về chuyển tải, sang toa, cắt toa,
xếp dỡ hàng hoá, hành lý trên phương tiện vận tải
- Điều 29, Điều 30 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ
sung tại khoản 18, khoản 19 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy
định cụ thể về kiểm tra thực tế hàng hóa và xử lý kết quả kiểm tra
hải quan
- Điều Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định cụ thể về
hàng hóa được chuyển tải tại vùng neo đậu PTVT
- Điều 27 Thông tư 81/2019/TT-BTC

Quy định hiện hành



GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)

Do đặc thù trong việc xếp dỡ, giao nhận HH (hàng xá), neo
đậu PTVT tại KV cảng nổi (như Hòn Nét, Hòn Gai…) nên
phát sinh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra,
giám sát hải quan như sau:
- Quy định hiện hành nêu trên chưa làm rõ trách nhiệm các bên
có liên quan (cụ thể như: chưa có quy định người khai hải quan
phải thông báo kế hoạch chuyển tải, sang mạn cho cơ quan hải
quan để có đầy đủ thông tin bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát);
- Với HH có rủi ro cao hoặc trung bình, không thể áp dụng
phương thức “Niêm phong hải quan” theo quy định tại Điều 27
Thông tư 81/2019/TT-BTC;
- Chưa có quy định về GSHQ đối với HH, PTVT trong trường
hợp PTVT phải di chuyển tránh trú bão;
- Công tác kiểm tra, lấy mẫu gặp khó khăn do không đủ vị trí neo
đậu PTVT nội địa (sà lan).

Bất cập khi thực hiện



Sửa đổi, bổ sung khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-
BTC (Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC) theo hướng:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-
BTC để quy định rõ, đầy đủ trách nhiệm của các bên có
liên quan gồm: Người khai hải quan, Chi cục HQ nơi quản
lý KV chuyển tải, sang mạn, Thuyền trưởng và hãng tàu
hoặc người được hãng tàu ủy quyền, cảng vụ hàng hải
trước và sau khi chuyển tải, sang mạn HH;

- Bổ sung khoản 11 Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC về
“Giám sát HHXK chịu sự GSHQ phải di chuyển đến khu
tránh trú bão” nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện
công tác quản lý, giám sát hải quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)



Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52b Thông tư
38/2015/TT-BTC như sau:
a) Trước khi chuyển tải, sang mạn hàng hóa:
a.1) Trách nhiệm của người khai hải quan: Thông báo kế
hoạch chuyển tải, sang mạn hàng hoá
a.2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực
chuyển tải, sang mạn:
- Thực hiện tiếp nhận, phê duyệt, phản hồi thông tin kế hoạch
chuyển tải, sang mạn hàng hoá.
- Thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng (nơi đích của
hàng hóa được vận chuyển đến) về tình trạng phương tiện,
hàng hóa và thời điểm kết thúc giám sát tại khu vực chuyển
tải, sang mạn.

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)



Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52b Thông tư
38/2015/TT-BTC như sau:
a) Trước khi chuyển tải, sang mạn hàng hóa:
….
a.3) Trách nhiệm của thuyền trưởng và hãng tàu hoặc người
được hãng tàu ủy quyền: Chỉ được dỡ HH khi phương tiện vận
tải đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh và xuất cảnh phương tiện
vận tải sau khi hàng hóa được thông quan, giải phóng hàng.
a.4) Trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải: Cập nhật thông tin
lệnh điều động tàu đến hoặc tàu rời khu vực chuyển tải, sang
mạn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)



Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 52b Thông tư
38/2015/TT-BTC như sau:
b) Trong quá trình chuyển tải, sang mạn hàng hóa:
b.1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi quản lý khu vực
chuyển tải, sang mạn: tổ chức, phân công công chức thực hiện
giám sát thông qua hệ thống quản lý seal định vị điện tử hải
quan hoặc hệ thống nhận dạng tự động hàng hải (hệ thống
AIS) hoặc giám sát trực tiếp cơ động, giám sát theo khu vực
kết hợp với hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn ...
b.2) Trách nhiệm của người vận chuyển: xếp, dỡ hàng hóa
đúng theo số lượng, trọng lượng; bảo quản nguyên trạng hàng
hóa và vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường theo kế
hoạch đã được thông báo cho cơ quan hải quan…

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)



Nội dung bổ sung khoản 11 (Giám sát hàng hóa xuất khẩu
đang chịu sự giám sát hải quan phải di chuyển đến khu tránh
trú bão) Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:
a) Trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải: Cập nhật thông tin lệnh
điều động tàu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
b) Trách nhiệm của cơ quan hải quan:
- Thông báo cho doanh nghiệp xuất khẩu hoặc người điều khiển
phương tiện chở hàng hóa thông tin về địa điểm, thời gian, tuyến
đường di chuyển để tránh trú bão.
- Tổ chức, phân công công chức thực hiện giám sát thông qua hệ
thống ...

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)



Nội dung bổ sung khoản 11 (Giám sát hàng hóa xuất khẩu đang
chịu sự giám sát hải quan phải di chuyển đến khu tránh trú bão)
Điều 52b Thông tư 38/2015/TT-BTC như sau:
…
c) Trách nhiệm của thuyền trưởng, hãng tàu hoặc người được
hãng tàu ủy quyền
- Vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tránh trú bão theo hướng dẫn
của Cảng vụ hàng hải và Cơ quan hải quan.
- Bảo quản nguyên trạng hàng hóa, nguyên niêm phong (nếu có)
trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, tránh trú bão.
- Ngay sau khi kết thúc việc tránh trú bão, người điều khiển
phương tiện chở hàng hóa quay trở lại khu vực chịu sự giám sát
hải quan.

Nội dung sửa đổi, bổ sung

GIÁM SÁT HẢI QUAN (tiếp)
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