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TONG CUC HAT QUAN
CIJC HA! QUAN T!NH AN GIANG

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc

S& 44 3'QD-HQAG

An Giang, ngày 22 tháng 11 nàm 2020

QUYET DNH
Ye vice ban hanh Quyet dnh thanh lip To trien khai
Be an "Min thug, giãm thu& hoàn thuê, không thu thuê, xtr
1 tin thuê np thfra" cüa Cite Hal quan tinh An Giang
A

A

A

A

CUC TRUNG CUC HA! QUAN TINH AN GIANG
Can th Luçt Hái quan ngày 23/6/2014,
Can c& Lut Thuê' xuá't kha2u, thus nhp khdu ngày 06/4/2016;
Can c& Nghj djnh so' 134/2016/ND-cP ngày 01/9/2016 cüa C!hInh phz
quy djnh chi tié'z' m5t sO' diu và bin pháp thi hành Luçt Thul xuá't kha2u, thué'
nhp khdu,
Can th Thông tu' sO' 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 cia Bó Tài chInh
38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2 015
diêu tgi Thông tu
tha dO'i, bd sung mç5t
cüa Bó Tài chInh quy djnh thz tyc hái quan, kiJm Ira, giám sat hái quan, thuê
xuá't khO'u, thuo' nh2p khdu và quán l thuê' dO'i vó'i hang hóa xuá't khdu, nhp
khO'u,
so'

so'

ye'

Can c& Quylt djnh sO' 1919/QD-BTC ngày 06/9/2016 cza Bô trzthng Bó
Tài chInh quy djnh chic nàng, nhiém vy, quyn hgn và CU cá'u to' chüc cia Cyc
Hal quan tinh, lien tinh, thânh pho' trrc thuc Trung itong;
Can th Quyê't djnh sO' 3535/QD- TCHQ ngày 26/11/2018 cia Tdng cyc
tru'O'ng Tdng cyc Hal quan ye' vic phê duyt d an miln thuê', giám thuo', hoàn
thud khOng thu thul, xii' lj tin thul nç3p thira,
Can th Quye't djnh sO' 3204/QD-TcHQ ngày 18/11/2020 ciia Tdng cyc
trzthng To'ng cyc Hái quan ye' vic thành 1p To' trie2n khai D an "Mien thuê',
giám thud hoàn thuê', không thu thuJ, xii' lj tin thul nç3p thica ",
7066/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2020 ciia To'ng cyc
Can cii' cOng van
Hái quan ve vic trio'n khai H thO'ng mio'n thué, giám thué, hoàn thuê, khóng
thu thu xii' l tin thuê' nç5p thIca;
so'

Xét d nghj ciia Lânh dgo Phông Nghip vy.

QUYET DINH:

Diu 1. Thành 1p To trin khai H thng min thu, giâm thu, hoàn
thu, không thu thu, x1r 1 tin thu np thca din tCr (sau day gçi tt là H
thng) cüa Cc Hâi quan tinh An Giang gm các ông, bà có ten trong danh sách
kern theo.
Diu 2. Nhim vi cüa T trin khai:
- Chi dao, h trçi, hu&ng dn các don vj có lien quan trin khai sir dirng H
thng.
- Xr 1, khc phiic kjp thôi các tInh hung vithng mc phát sinh trong qua
trInh trin khai s1r dçtng H thng.
- Theo dOi, dánh giá, don dc ch.n chinh vic thirc hin các ni dung trên
ti dim nay, dam bão vic trin khai thtc hin duçc thông su&, thng nht,
hiu qua theo dñng quy djnh.
- Xü 1 vucng mc trong qua trInh thrc hin.
- Thrc hiên các nhiêm vu khác.
Diu 3. To chirc th%rc hin nhim vii cüa To triên khai H thng:
1. Thành viên t trin khai H thng thuc C%lc:
- H trg, hrnng dn các don vj có lien quan trin khai sir diing H thng.
Báo cáo Tong ciic Hãi quan trong trung hqp vithng mc vuçit thm quyn.
- Hung dn v nghip v1i min thu, giãm thu, hoàn thus, không thu
thu và trâ lai tin thu np thra.
- Tiêp nhn, xir 1, khc phiic kjp thii các tInh hung vithng mtc phát
sinh v nghip viii trong qua trInh trin khai sr diing H thng.
- Theo dOi, dánh giá, don dOc chn chinh vic thrc hin các ni dung trên
tai dim nay, dam bâo vic trin khai thçrc hin dugc thông su&, thng nht,
hiu qua theo dung quy dnh.
- Dam bào k5 thut, giám sat, vn hành h thng.
- Báo cáo Tong ciic Hâi quan trong tnthng hqp cn nâng cp, diu chinh
h thng.
- Tong hcp các báo cáo khó khàn, vuOng mc và d xutt giái quyt trong
qua trInh thic hin H thng MGH cüa các Chi cic Hái quan trrc thuc d báo
cáo TOng ciic Hái quan dung thi gian quy dnh.
- Thirc hin các nhim vi khác khi dixçic phân cong.
2. Thành viên tO triên khai H thông thuOc các Chi citc trçrc thuc:
- Thông báo, hithng din, giái dáp vuOng rnc cüa doanh nghip trong qua
trInh trin khai thirc hin H thng.

- Báo cáo khó khàn, vu&ng mc và d xut giâi quyt trong qua trInh thirc
hin H thng MGH ti dan vj vao ngày 03 cüa tháng k tip, trung hçip vuçxt
thãm quyn kjp th?i báo cáo v Cc Hái quan tinh An Giang (qua Phông Nghip
vii) d duçic huâng dn.
Diu 4. Quyt djnh có hiu 1?c k ti'x ngày k. T triên khai tir giái tan sau
khi hoân thành nhim v11. Thu trithng các don vj có lien quan và các Ong, Ba có
ten ti Diu 1 chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./c
Ncri nhân:
-Nhu'Diéu4;
- TCHQ (báo cáo);
- Lixu: VT, NV (O3)e//

CUC TRIJ€NG

ran Quc Hoàn

CAN BC) THAM GIA TRIEN KHAI H THÔNG
lAM THUE, HOAN THUE, KHONG THU THUE,
XIY LY TIEN THUE NQP THiJA
theo Quylt djnh so 44,3 /QD-HQAG, ngày 2.2 /11/2020
cia Cyc Hái quan tinh An Giang)
S
TT

Hç và ten cong chii'c

Chii'c vy

Din thoii

Phó c1c truông

0913.877397

Phó trithng phông Nghip Vii

0918.768363

1

Nguyn Tn Büu

2

Nguyn Luu Phucing True

3

NgôThjKiuHtnh

Côngchirc

0919.684466

4

LêThanhHüng

Côngehüc

0988.966797

5

LêAiQuân

PhoChieiictriRrng
Chi cyc HQCK Cãng M5 Thoi

0919.754579

6

Lê Thj M5 Htng

Phó Chi ciic trung

09 18.095888

7

TrnNhtHoàng

Ditruâng

0919.698488

8

Phan Van HUng

Ditruing

0913.689177

9

Hu'nhNhtDuy

Côngchüc

0918.262272

10

Cong chüe

0947.201116

ii

Nguyn Thj CAm TU
Doàn DInh HuAn

12

TrAnVUDàn

Ditruâng

0918.482393

13

Ditrrnng

0919.878378

14

HuS'nhChAnViên
PhanDuyKhang

CôngchUc

0919.963666

15

Nguyn Thành Toãn

Cong chüc

16

TrAn Anh TuAn

Cong chUc

17

Nguyn Thj Hng ThAm

Cong churc

0984.142108

18

TrAn Van PhU

Phó Chi citc tru&ng
Chi cyc HQCK Vinh Xtro'ng

0913.125887

PhO Chi ciic tnrng
Chi cyc HQCK T1nh Biên

19

Lê Van Vit Dung

Phó Chi ciic trithng

20

QuáchVänThiu

Ditrithng

0919.017879

21

PhanVãnTimg

Ditnthng

0932.928168

22

Lai Quc Duy

Cong chüc

23

MaiKimThâo

Côngchirc

24

Tran Quang Lam

Phó Chi cuc trtthng
Chi cuc HQCK Khánh Blnh

25

Dào Hoang Ngân

Di truâng

26

VOChâuXuyên

Côngchifrc

0945.028757

27

Dtng Van Ng9c

Chicuctnr&ng
Chi ciic HQCK Vinh Hi Bong

0918.213222

28

LêTrithngGiang

Ditrrnng

0918.717595

29

LêThjNgát

Côngchüc

0813.080888

0987.161861

