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V/v tăng thời gian hoạt động
kho ngoại quan

Kính gửi: Công ty TNHH Ashton Furniture Consolidation
(Địa chỉ: Số 23, đường số 32, KCN Việt Nam Singapore IIA,
xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nhận được công văn số 40/ASHTON ngày
19/11/2020 của Công ty TNHH Ashton Furniture Consolidation về việc đề nghị
tăng thời gian hoạt động của kho ngoại quan. Qua kết quả khảo sát, làm việc tại
kho ngoại quan ngày 23/11/2020 của Phòng Giám sát quản lý về Hải quan và
Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có ý kiến
như sau:
1. Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hiện đang quản lý 19 kho ngoại quan
trên địa bàn, từ năm 2013 đến nay tình hình biên chế của Cục Hải quan tỉnh
Bình Dương liên tục giảm (Năm 2013 tổng số 300 CBCC thì đến nay đã giảm
chỉ còn 272 CBCC). Tuy nhiên, theo quy định tại các điều 87, 88 và 91 Nghị
định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì Cơ quan Hải quan
phải bố trí công chức hải quan tại các kho ngoại quan để quản lý, giám sát đối
với hàng hoá nhập, xuất kho. Do số lượng kho ngoại quan nhiều trong khi biên
chế giảm nên các Chi cục Hải quan trực thuộc phải bố trí công chức quản lý kho
kiêm nhiệm, 01 công chức quản lý từ 2 đến 3 kho ngoại quan.
2. Đối với kho ngoại quan của Công ty để giải quyết thủ tục hải quan đối
với các lô hàng nhập – xuất kho ngoại quan, Chi cục Hải quan KCN Mỹ Phước
đã phân công 01 công chức hải quan chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ tại
đây. Do đó việc làm thêm ca đêm từ 22 giờ 00 đến 06 giờ 00 sáng ngày hôm sau
theo đề nghị của Công ty là chưa phù hợp với thực tế quản lý kho ngoại quan
ngoài cửa khẩu.
Đề nghị Công ty tăng cường nhân sự, phương tiện, máy móc để đảm bảo
hàng hóa sớm được hoàn thành thủ tục hải quan. Cơ quan Hải quan chỉ giải
quyết làm ngoài giờ theo quy định Luật Hải quan và Luật Lao động.
3. Theo quy định tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ Tài chính về trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho
ngoại quan:
“b.2.2.1) Trường hợp bao bì chứa hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng,
kết quả đối chiếu có sự sai khác hoặc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm
pháp luật thì thông báo ngay cho Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa biết về
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thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật và lưu giữ hàng hóa có dấu
hiệu vi phạm pháp luật vào khu vực riêng;
b.2.2.2) Ký nhận Biên bản chứng nhận trong trường hợp có lập biên bản
chứng nhận thông tin hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc thông tin
hàng hóa sai khác giữa các bên có liên quan;
b.2.2.3) Trường hợp thông tin phù hợp, cập nhật thông tin hàng hóa đưa
vào kho, thông tin sửa, hủy (nếu có) theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số
14 (hàng container) hoặc mẫu số 15 (hàng rời) và mẫu số 16 hoặc mẫu số 17
(nếu có) và cập nhật thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ
thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 21 (hàng container) hoặc mẫu
số 22 (hàng rời) Phụ lục X ban hành kèm Thông tư này và gửi đến Hệ thống xử
lý dữ liệu điện tử hải quan…”
Nhằm đảm bảo thủ tục hải quan đối với hàng gửi kho ngoại quan được chặt
chẽ, đúng quy định, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị Công ty phân công
Bộ phận quản lý kho ngoại quan phối hợp với công chức hải quan trong suốt
thời gian kho nhập xuất hàng hóa (kể cả việc giải quyết thủ tục ngoài giờ hành
chính) để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trả lời để Công ty được biết.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.
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