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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ HẢI QUAN 

Công văn 1073/TCHQ-TXNK ngày 28 
tháng 02 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v triển khai mở rộng thu ngân sách nhà nươc qua Cổng thanh toán điện 
tử hải quan trên phạm vi toàn quốc 

Công văn 1059/TCHQ-TXNK ngày 27 
tháng 02 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v phân loại mặt hàng cọc FFU 

Công văn 344/TY-TTr,PC ngày 26 
tháng 2 năm 2018 do Cục Thú y ban 
hành 

V/v phối hợp xử phạt hành chính về nhãn mác hàng hóa với sản phẩm 
động vật nhập khẩu 

Công văn 497/GSQL-GQ4 ngày 26 
tháng 02 năm 2018 do Cục Giám sát 
quản lý về Hải quan ban hành 

V/v vướng mắc C/O  

Công văn 1781/VPCP-KTTH ngày 24 
tháng 02 năm 2018 do Văn phòng 
Chính phủ ban hành 

V/v xử lý báo chí nêu 

Công văn 1007/TCHQ-PC ngày 23 
tháng 02 năm 2018 do Tổng cục Hải 
quan ban hành 

V/v xử lý vi phạm với hàng hóa được phép mang về bảo quản 

Công văn từ số 3385 đến 
3388/QLD-ĐK và từ 3390 đến 
3396/QLD-ĐK ngày 22 và 
3400/QLD-ĐK ngày 23 tháng 02 
năm 2018 do Cục Quản lý Dược ban 
hành 

V/v công bố và đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc và nguyên liệu 
dược chất làm thuốcđược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép 
nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký 
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VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Công văn 497/GSQL-GQ4 ngày 
26 tháng 02 năm 2018 do Cục 
Giám sát quản lý về Hải quan 
ban hành 

Về việc Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc một số C/O mẫu D cấp cho 

Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 

 

Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 8 Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, được 
nội luật hóa tại Khoản 2 Điều 13 Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-

BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương (thời điểm hiệu lực áp dụng cho 
các trường hợp C/O gặp vướng mắc) hướng dẫn khi C/O bị từ chối, C/O sẽ 

được đánh dấu vào ô số 4 và cơ quan hải quan ghi rõ lý do từ chối không 
cho hưởng ưu đãi (bằng tiếng Anh), C/O bị từ chối được trả lại cho Tổ chức 

cấp C/O để cơ quan này xử lý theo thẩm quyền. 
Đề nghị Công ty căn cứ công văn 18/TCHQ-GSQL ngày 02/01/2018 để 

thực hiện. 

 

Công văn 1007/TCHQ-PC ngày 
23 tháng 02 năm 2018 do Tổng 
cục Hải quan ban hành 

Về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc xử lý vi phạm đối với hàng hóa 

được phép mang về bảo quản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của 

doanh nghiệp khi thực hiện các yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên 
ngành làm thay đổi tính nguyên trạng của hàng hóa. Do đó, trường hợp 

theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành mà hàng hóa không bảo 
đảm nguyên trạng thì chưa đủ cơ sở xem xét xử lý vi phạm hành chính đối 

với doanh nghiệp./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2010/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=21/2010/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=18/TCHQ-GSQL&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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LEGAL DOCUMENTS ON CUSTOMS ISSUES 

Official dispatch No. 1073/TCHQ-
TXNK on Feb 28th 2018 issued by 
General Department of Customs 

About the expansion of state budget revenues through the E-customs 
clearance portal in nationwide 

Official dispatch No. 1059/TCHQ-
TXNK on Feb 27th 2018 issued by 
General Department of Customs 

About the classification of FFU piles 

Official dispatch No. 344/TY-TTr,PC 
on Feb 26th 2018 issued by 
Veterinary  Department 

About the Coordinate administrative sanctions on labeling of goods with 
imported animal products 

Official dispatch No.  497/GSQL-
GQ4 on Feb 26th 2018 issued by 
Customs Supervision & 
Management Dept. 

About the matter of C/O  

Official dispatch No. 1781/VPCP-
KTTH on Feb 24th 2018 issued by 
Government Office 

About the press handling stated 

Official dispatch No. 1007/TCHQ-PC 
on Feb 23rd 2018 issued by General 
Department of Customs 

About the handling of violations against goods permitted for preservation 

Official dispatch from No. 3385 to 
3388/QLD-DK and from 3390 to  
3396/QLD-DK on Feb 22nd 2018 and 
Official dispatch No. 3400/QLD-DK 
on Feb 23rd 2018 issued by Drug 
Administration Department 

About the annoucement and corrections the list of raw materials for drug 
and pharmaceutical ingredients are allowed to import without the import 
licensing of domestically-prescribed drugs 
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HIGHLIGHTED ISSUES 

Official dispatch No.  
497/GSQL-GQ4 on Feb 26th 
2018 issued by Customs 
Supervision & Management 
Dept. 

Regarding to the answer of General Department of Customs about some 
matters of C/O form D, the Department of Customs Supervision and 

Management has the following opinions: 

Clause 2, Article 13, Annex 8 of the ATIGA Trade in Goods Agreement, is 
as defined in Clause 2, Article 13 of Appendix 7 to the Trade Ministry's 

Circular No. 21/2010 / TT-BCT dated May 17 (effective time for C/O cases), 
If C/O is refused, the C/O will be marked in box 4 and the customs office 

shall state the reason for the refusal to grant the certificate (in English). The 
C/O shall be returned to the C/O-granting organization for handling 

according to its competence. 

The Company should base on Official Letter 18/TCHQ-GSQL dated 
02/01/2018 for implementation. 

Official dispatch No. 
1007/TCHQ-PC on Feb 23rd 
2018 issued by General 
Department of Customs 

Regarding the request for settlement of problems arising in the handling of 

violations oto f the permitted goods for preservation, the General 
Department of Customs hereby gives the following comments: 

Existing legal documents do not stipulate the responsibilities of enterprises 
when they carry out the requirements of the specialized inspection agency 
to change the status quo of the goods. As a result, if the goods fail to 
ensure the status quo as the request of the specialized inspection agency, 
then there are not enough grounds for consideration and handling of 
administrative violations committed by enterprises. 

 


