TONG VC HAl QUAN
CI)C HAl QUAN TINH QUANG NINH
S:'

174 /QD-HQQN

CONG HOA xA HO! cHU NGHIA VLIF NAM
Dc Ip- T do - Hanh phüc
Quáng Ninh, ngày (. tháng 03 nám 2019

QUYET D!NH
V vic cong nhn dja diem kiêm tra hang hóa
xut khâu, nhp khâu tii nhà may
CçJC TRUONG C1JC HA! QUAN T!NH QUANG NINH
Can cü Luât Hãi quan s 54/2014 /QH13 ngày 23 tháng 6 nAm 2014;
Can cir Nghj djnh s 08/201 5/ND-CP ngày 21/01/2015 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit mt s diu cüa Lut Hãi quan v thu tic hãi quan, kim tra, giám sat
hãi quan;
Can cü Nghj dlnh s 59/201 8/ND-CP ngày 20/4/2018 cüa Chmnh phU si'ra
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21/01/2015 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut Hái quan ye thu tic hãi
quan, kiêm tra, giám sat, kiêm soát hái quan;
Can cr DiEu 102 Chrong VI Thông tr s 38/2015/TT-BTC ngày
25/3/2015 cüa B Tài chinh quy djnh v thu tic hái quan; kim tra, giám sat hái
quan; thu xut khAu, thu nhp khu và quãn 1' th u di vâi hang hóa xuAt
khâu, nhp khãu;
Can cü Thông tr s 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/20 18 cüa Bô Tài chinh süa
dôi, bô sung môt s diu tai Thông tix s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 cüa
Bô Tài chInh quy djnh v thU tVc hái quan; kim tra, giám sat hãi quan; thug
xut khu, thud nhp khAu và quân 1 thu di vài hang hóa xut khu, nhâp
khãu;
Can cir Quyt djnh s 1034/QD-HQQN ngày 06/10/2017 cUa Cuc tnring
Cc Hái quan tinh Quâng Ninh ye vic phân cong phii trách các linh virc cong
tác cUa các dng chI Lãnh dao Ctc Hái quan tinh;
Xét h so cUa Cong ty TNHH xay lUa mS' VFM-WILMAR tai cong van
so 030220190L/VFMW ngày 13/02/2019 v vic d ngh thành lap dja dim
kim tra hang hóa xuAt khAu, nhâp khAu tai nhà may; báo cáo dánh giá các yêu
cau dam bão diêu kin Cong nhn dja dim kim tra hang hóa xut khAu, nhp
khâu t?i nhà may cUa Chi cic Hái quan câng Cái Lan tai cong van so
291/HQCL-KTGSKS ngày 19/02/2019;
Xét d ngh cUa Chi cic tnràng Chi cic Hãi quan cãng Cai Lan và Tnràng
phông Giám sat quân 1' ye Hái quan,

QUVET DNH:
Diu 1. Cong nhn dja dim kim tra hang hóa xut khu, nhp khu tai
nhà may có tng din tIch 4.032 m2 cüa Cong ty TNHH xay lüa m' VFMWILMAR (MST: 5701591543) tai da chi: Lô 20, khu cong nghip Cái Lan,
phtx&ng Bãi Cháy, thành ph Ha Long, tinh Quang Ninh.
Diêu 2. Dja dim kim tra nêu tai Diu 1 Quyt djnh nay chju sir kim tra,
kim soát, giám sat v hãi quan cüa Chi ciic Hãi quan cãng Cái Lan. Vic kim
tra thrc t dM vâi các lô hang xut, nhp khu thrçc thrc hin theo quy djnh tai
Thông lit s 39/20l8iTT-BTC ngày 20/4/20 18 cüa B Tài chInh.
Diu 3. Quyt djnh có hiu 1irc trong thai han 02 näm k tir ngãy k.
Diu 4. Các ông (bà) Tnning phông Giám sat quãn 1 v Hâi quan, Chi
ciic tnthng Chi ciic Hãi quan cáng Cái Lan và Giám dc Cong ty TNHH xay lüa
m' VFM-WILMAR chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./.J__Noinhi4-

KT. CUC TRUNG
HO CUC TRUNG

- Nhu diêu 4 (dê thrc hiên);
- Tong ciic Hái quan (dé báo cáo);
- Luu: VT, GSQL (04b).
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