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Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan 
tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan tỉnh An Giang phản ánh vướng mắc khi thực hiện xác nhận 
“hàng hóa đã xuất khẩu” đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, 
lâm, thủy, hải sản xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS. Về việc này, Tổng cục Hải 
quan có ý kiến như sau: 

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và 
hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo 
Hải quan địa phương thực hiện nhiều biện pháp quản lý, trong đó có biện pháp tăng 
cường trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục trong công tác giám sát xuất khẩu hàng hóa 
kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy hải sản bằng cách kiểm tra, ký tên 
đóng dấu xác nhận bên cạnh chữ ký và dấu công chức của công chức thừa hành. Qua thời 
gian thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, hoạt động xuất khẩu đối với 
các loại hàng trên đã dần đi vào ổn định. Do vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung 
phản ánh của các đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính xem xét sửa đổi tại Thông tư sửa đổi, 
bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC. 

Trong thời gian chờ Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT- BTC, để thực 
hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xác nhận hàng đã 
xuất khẩu, hàng đã qua khu vực giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 
và hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS như hướng 
dẫn tại điểm d khoản 4 Điều 41 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và công 
văn số 5180/TCHQ- GSQL ngày 30/8/2013; công văn số 5414/TCHQ-GSQL ngày 
12/9/2013 của Tổng cục Hải quan. Theo đó, công chức hải quan thực hiện việc xác nhận 
hàng đã qua khu vực giám sát/ hàng đã xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS ban 
hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và 
trình Lãnh đạo Chi cục ký xác nhận (ký tên, đóng dấu) vào góc bên phải tờ khai. 

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, GSQL (3b). 
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