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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 2145/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất
qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với
nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của
Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước
có chung biên giới;
Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh
doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;
Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ
Công Thương quy định về quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm
đông lạnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1005/TTr-SCT
ngày 30 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động
kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu của
tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban,
ngành, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ
huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các thương nhân có hoạt động kinh
doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh
Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Hải Hầu
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QUY CHẾ
Quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các
khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 28 tháng12 năm 2012
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này điều chỉnh việc quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái
xuất qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng (các Khu
kinh tế cửa khẩu), được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập, đã có đủ lực
lượng kiểm soát chuyên ngành theo quy định.
2. Giải thích từ ngữ
a) Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu
kinh tế cửa khẩu theo quy định tại quy chế này bao gồm: Hoạt động tái xuất
hàng hóa tạm nhập và tái xuất hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan chờ
xuất khẩu sang nước khác (dưới đây gọi chung là tái xuất hàng hóa); kinh doanh
dịch vụ tạm nhập tái xuất.
b) Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất: Là chủ sở hữu hàng hóa,
trực tiếp đứng tên trên tờ khai hải quan.
c) Thương nhân kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất: Là thương nhân
không đứng tên trên tờ khai hải quan, có hợp đồng cung ứng dịch vụ với thương
nhân đứng tên trên tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất để làm các thủ tục xuất
khẩu hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu.
d) Thương nhân kinh doanh kho, bãi: Là thương nhân sở hữu kho, bãi theo
quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu là lối mở được mở theo
Quyết định của Ủy ban dân nhân tỉnh và được sự đồng ý của các Bộ, Ngành liên
quan triển khai lực lương giám sát phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập
khẩu và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các lối mở này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất; thương nhân kinh
doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất; thương nhân kinh doanh kho, bãi phục vụ hoạt
động tạm nhập tái xuất.
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2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý hoạt động kinh
doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa; quản lý kho, bãi kinh doanh tạm nhập tái xuất
thuộc các Khu kinh tế cửa khẩu.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng
Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các lối mở nằm trong các khu
kinh tế cửa khẩu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về kinh
doanh tạm nhập tái xuất và các quy định tại Quy chế này.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Điều kiện đối với thương nhân
Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh dịch vụ tạm nhập
tái xuất có tái xuất hàng hóa qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu,
ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, còn phải đáp ứng thêm
các điều kiện sau:
1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh
hoạt động xuất nhập khẩu hoặc dịch vụ xuất nhập khẩu và kho ngoại quan.
2. Có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho phép thương
nhân được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, dịch vụ tạm nhập
tái xuất.
3. Chấp hành tốt pháp luật Hải quan, pháp luật về Thuế đối với hàng hóa
xuất nhập khẩu (chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về Hải quan trong 01 năm
trở lại đây).
4. Có kho, bãi hoặc có hợp đồng thuê kho, bãi tại cửa khẩu xuất đáp ứng
các điều kiện tại Điều 5 của Quy chế này.
5. Thực hiện ký quỹ dự phòng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng với số
tiền tối thiểu 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng Việt Nam), không bao gồm số
tiền ký quỹ theo quy định của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (nếu có) để đảm
bảo thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí, vệ sinh môi
trường và các rủi ro khác (nếu có);...
Số tiền ký quỹ trên sẽ được hoàn trả khi thương nhân chấm dứt hoạt động
kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất và được xác
nhận đã hoàn thành các trách nhiệm và nghĩa vụ (nếu có) theo quy định này. Số
tiền ký quỹ trên được hưởng lãi suất theo quy định của Kho bạc Nhà nước.
Điều 5. Điều kiện đối với kho, bãi phục vụ hoạt động kinh doanh tạm
nhập tái xuất
Kho, bãi của thương nhân phục vụ hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất
tại các khu kinh tế cửa khẩu, ngoài việc tuân thủ các quy định chung còn phải
đáp ứng các điều kiện sau:
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1. Đối với kho, bãi chứa hàng hóa thực phẩm đông lạnh:
a) Kho, bãi có sức chứa tối thiểu 100 container loại 40 feet, diện tích tối
thiểu là 3.000 m2;
b) Kho bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, được xây
với chiều cao tối thiểu là 2,5 m; có đường ra vào dành cho xe container di
chuyển ra vào kho, bãi; có cổng và biển hiệu của thương nhân sử dụng kho, bãi;
c) Kho, bãi phải có đủ nguồn điện (gồm điện lưới và máy phát điện dự
phòng có công suất tương đương) và thiết bị chuyên dùng kèm theo để vận hành
container lạnh theo sức chứa của kho, bãi;
d) Kho, bãi phải nằm trong quy hoạch hoặc trong khu vực quy định của Ủy
ban nhân dân tỉnh nơi diễn ra hoạt động tái xuất thực phẩm đông lạnh;
e) Kho, bãi nằm trong địa bàn hoạt động Hải quan.
2. Đối với kho, bãi chứa hàng hóa khác
a) Kho, bãi có sức chứa tối thiểu 100 container loại 40 feet; diện tích tối
thiểu là 1.500 m2;
b) Kho, bãi được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào; có đường ra vào
dành cho xe container, xe chở hàng di chuyển ra vào kho, bãi; có cổng và biển
hiệu của thương nhân sử dụng kho, bãi;
c) Kho, bãi phải nằm trong quy hoạch hoặc trong khu vực quy định của Ủy
ban nhân dân tỉnh nơi diễn ra hoạt động tái xuất hàng hóa;
d) Kho, bãi nằm trong địa bàn hoạt động Hải quan.
3. Đối với kho, bãi nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được Ủy ban nhân
dân tỉnh quyết định công nhận tạm thời theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh
tế tỉnh, chủ kho, bãi phải đầu tư, xây dựng hoàn thiện theo quy định tại khoản 1,
khoản 2 của Điều 5 nêu trên với thời gian như sau:
a) Trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định công nhận tạm thời, thương nhân phải hoàn thành việc đầu tư xây
dựng kho, bãi chứa hàng hóa thực phẩm đông lạnh quy định tại Khoản 1 Điều 5
nêu trên và hoàn tất các thủ tục theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này để Ủy
ban nhân dân tỉnh công nhận chính thức.
b) Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định công nhận tạm thời, thương nhân phải hoàn thành việc đầu tư xây
dựng kho, bãi chứa hàng hóa khác quy định tại Khoản 2 Điều 5 nêu trên và hoàn
tất các thủ tục theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này để Ủy ban nhân dân
tỉnh công nhận chính thức.
c) Trường hợp quá thời hạn nêu trên chủ kho, bãi không đầu tư hoặc đầu tư,
xây dựng không đúng quy định sẽ không được hoạt động kinh doanh kho, bãi
theo quy định của Quy chế này.
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Điều 6. Thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất
Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 của Quy
chế này, khi tham gia kinh doanh tạm nhập tái xuất; dịch vụ tạm nhập tái xuất
qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu cần thực hiện các quy định sau:
1. Đối với thương nhân trực tiếp xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị được tái xuất hàng hóa tạm nhập qua lối mở nằm trong
các Khu kinh tế cửa khẩu: Nộp 01 bản chính;
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nộp 01 bản sao y của doanh nghiệp;
c) Văn bản xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc chấp hành
tốt pháp luật hải quan, pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (chưa
bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm về hải quan trong vòng 01 năm trở lại đây):
Nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính;
d) Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xác nhận, cho
phép kho, bãi của thương nhân phục vụ hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất
tại các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Trường hợp thương nhân không có kho,
bãi thì phải có hợp đồng thuê kho, bãi (bản chính) và Quyết định của cấp có
thẩm quyền cho phép kho, bãi trên được phục vụ hoạt động kinh doanh tạm
nhập tái xuất của thương nhân được quyền kinh doanh kho, bãi: Nộp 01 bản sao
y của doanh nghiệp;
đ) Xác nhận của Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng về số tiền ký quỹ
1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng Việt Nam ): Nộp 01 bản chính.
2. Đối với thương nhân thực hiện dịch vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất, hồ
sơ gồm:
a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Hợp đồng cung ứng dịch vụ ký với thương nhân kinh doanh tạm nhập tái
xuất với thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày ký kết. Hợp đồng trên phải có
các điều khoản quy định rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên trong việc tạm
nhập tái xuất hàng hóa; nghĩa vụ về nộp thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa,
phương tiện vận tải,..; chủ sở hữu hàng hóa không phải thực hiện thủ tục đăng
ký theo khoản 1 điều này nhưng phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật
hiện hành có liên quan đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất: Nộp 01
bản chính hoặc 01 bản sao;
c) Bản cam kết việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hàng hóa
tạm nhập tái xuất mà thương nhân thực hiện dịch vụ kinh doanh tạm nhập tái
xuất theo hợp đồng: nộp 01 bản chính.
3. Quy trình, thời hạn đăng ký xác nhận, thời hạn hiệu lực của quyết định
a) Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc dịch
vụ tạm nhập tái xuất gửi hồ sơ (qua đường bưu điện hoặc trực tiếp) đến bộ phận
tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng;
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b) Trong thời hạn 02 ngày (hai ngày) làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp
lệ của thương nhân, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định nếu
thấy đủ điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh) xem xét, quyết định cho phép thương nhân được tham gia hoạt động
kinh doanh tạm nhập tái xuất; kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất theo đề nghị
của thương nhân. Trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời thương nhân bằng
văn bản;
c) Trong thời hạn 03 ngày (ba ngày) làm việc, kể từ khi nhận được văn bản
đề nghị của Sở Công Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình
thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho phép thương nhân được
tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất; kinh doanh dịch vụ tạm nhập
tái xuất.
Điều 7. Thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh kho, bãi
Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế
này có nhu cầu tham gia kinh doanh kho, bãi gửi hồ sơ đăng ký về Ban quản lý
khu kinh tế tỉnh để xem xét, thẩm định.
1. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị của thương nhân: Nộp 01 bản chính;
b) Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: Nộp 01 bản sao;
c) Quy chế hoạt động: Nộp 01 bản chính;
d) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp: Nộp 01 bản sao;
đ) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải
hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi: Nộp 01 bản sao;
e) Văn bản của Công ty điện lực tỉnh Cao Bằng xác nhận kho, bãi có đủ
nguồn điện lưới để vận hành các container lạnh theo sức chứa: Nộp 01 bản chính;
Quy định này không áp dụng đối với kho, bãi được quy định tại mục 2
Điều 5 Quy chế này;
g) Văn bản xác nhận đảm bảo các điều kiện về an toàn về phòng, chống
cháy nổ của Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy - Công an tỉnh: Nộp 01
bản sao có công chứng.
2. Quy trình, thời hạn đăng ký xác nhận:
Thương nhân gửi hồ sơ trên về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (qua đường
bưu điện hoặc trực tiếp tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh). Sau khi tiếp nhận đầy
đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm:
a) Kiểm tra hồ sơ;
b) Khảo sát thực tế kho, bãi;
c) Báo cáo kết quả kiểm tra và đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
theo các điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này.
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3. Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc kể từ ngày nhận được báo
cáo kèm hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trình Ủy ban nhân
dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để quyết định cho phép kho, bãi
của thương nhân được thực hiện các hoạt động phục vụ kinh doanh tạm nhập tái
xuất theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện hoạt động thì Ban quản lý
Khu kinh tế tỉnh có văn bản trả lời thương nhân.
Điều 8. Tạm dừng; thu hồi quyết định cho phép kinh doanh tái xuất
hàng hóa đối với thương nhân (kể cả thương nhân kinh doanh dịch vụ tạm
nhập tái xuất)
1. Tạm dừng 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng nếu có một trong các trường
hợp sau:
a) Không chấp hành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí đối với hàng tạm nhập tái
xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với ngân sách Nhà nước theo quy định;
b) Không thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 12 Điều 10
của Quy chế này quá 02 lần liên tục;
c) Gian lận trong việc kê khai hồ sơ, hàng hóa khi làm thủ tục hải quan.
2. Thu hồi Quyết định/văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh nếu có
một trong các trường hợp sau:
a) Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;
b) Tạm nhập tái xuất hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng thuộc diện
phải có giấy phép nhưng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền;
c) Vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất.
3. Trong thời gian bị tạm dừng, Chi cục Hải quan cửa khẩu và các lực
lượng chức năng khác sẽ không làm thủ tục cho hàng hóa tạm nhập tái xuất của
thương nhân qua lối mở.
Điều 9. Quản lý hoạt động tái xuất qua lối mở nằm trong các Khu kinh
tế cửa khẩu
1. Đối với thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc thương nhân
kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất:
a) Có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện hoạt động
kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất qua lối
mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu;
b) Tập kết đầy đủ hàng hóa tại kho, bãi của thương nhân hoặc theo hợp
đồng thuê kho, bãi;
c) Thông báo, xuất trình hồ sơ hải quan, hàng hóa với cơ quan hải quan
ngay khi hàng hóa đến tập kết tại kho, bãi;
d) Thực hiện thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải
quan theo quy định của pháp luật về hải quan;
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đ) Hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo quy định;
e) Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tại Điểm c Khoản 12 Điều 10 của
Quy chế này.
2. Đối với thương nhân kinh doanh kho, bãi:
a) Có Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép kho, bãi của thương
nhân được thực hiện các hoạt động phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất tại lối
mở thuộc các Khu kinh tế cửa khẩu;
b) Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý kho, bãi. Chịu sự
kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước, như: Hải quan, Sở Công
Thương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh,...
c) Mở sổ theo dõi, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về hàng hóa lưu
giữ tại kho, bãi cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Điểm c Khoản
12 Điều 10 của quy chế này;
d) Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng thuê kho đã ký với
thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc thương nhân làm dịch vụ tạm
nhập tái xuất. Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, hàng
hóa lưu giữ tại kho, bãi;
đ) Nếu thương nhân kinh doanh kho, bãi đồng thời là chủ hàng hóa hoặc
làm dịch vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất thì phải thực hiện đầy đủ các quy định
tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố và thương nhân
1. Sở Công Thương
a) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của thương nhân đăng ký
tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa
khẩu tỉnh xem xét, thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh) để quyết định cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện
hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh dịch vụ tạm nhập tái xuất;
b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà
nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung và hoạt động kinh
doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh;
c) Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các quy định tại
Quy chế này;
d) Theo dõi tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quản lý hoạt
động kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các lối mở theo quy định tại Quy chế này.
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2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
a) Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng kho, bãi tại
các khu kinh tế cửa khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất theo
đúng quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này;
b) Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kinh doanh kho, bãi phục
vụ hoạt động tạm nhập tái xuất qua lối mở trong các Khu kinh tế cửa khẩu theo
quy định tại Quy chế này;
c) Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho, bãi theo
quy định tại Điều 5 của Quy chế này;
c) Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các quy định tại
Quy chế này.
3. Cục Hải quan tỉnh
a) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hàng hóa tạm nhập tái xuất
qua lối mở nằm trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh theo quy định chung và các
quy định tại Quy chế này;
b) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định và chế độ báo
cáo theo quy định của Quy chế này;
c) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan theo quy
định của pháp luật đảm bảo hàng hóa được thông quan nhanh chóng, đúng quy
định; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm ngăn chặn
các hành vi thẩm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa;
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt các quy định
tại Quy chế này.
4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
a) Bố trí, triển khai lực lượng quản lý, giám sát người, phương tiện vận tải
chở hàng hóa tạm nhập tái xuất qua lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu
của tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự, thúc đẩy hoạt động kinh doanh tạm
nhập tái xuất.
b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng điều hành các phương
tiện vận tải hàng hóa ra vào các kho bãi được tỉnh công nhận trong phạm vi địa
bàn quản lý đảm bảo giao thông thông suốt không gây ùn tắc tại khu vực biên
giới, cửa khẩu, lối mở.
c) Phối hợp với các cơ quan chức năng cửa khẩu như: Hải quan, Kiểm
dịch,... triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này.
5. Cơ quan kiểm dịch tại cửa khẩu (kiểm dịch y tế; động vật; thực vật)
Thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành. Phối hợp với các cơ quan
chức năng triển khai thực hiện các quy định tại Quy chế này.
6. Công an tỉnh
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a) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy xác nhận các điều kiện
đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong kinh doanh kho, bãi của thương nhân;
b) Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát các
phương tiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn giao thông;
c) Chỉ đạo Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thực hiện
các nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động kinh doanh, vận
chuyển hàng hóa tạm nhập tái xuất vi phạm về môi trường. Phối hợp với các cơ
quan chức năng trong việc bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi
phạm về môi trường;
d) Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố thực
hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng cấm thẩm lậu vào thị trường nội địa.
7. Cục Thuế tỉnh
Chỉ đạo Chi cục Thuế tại các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với Ban quản
lý cửa khẩu và các đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn về công tác nghiệp vụ
thu phí để đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
8. Kho bạc Nhà nước tỉnh
Tiếp nhận theo dõi và quản lý số tiền ký quỹ theo quy định; xác nhận số
tiền ký quỹ dự phòng trong việc kinh doanh hoặc hoạt động dịch vụ tạm nhập tái
xuất của thương nhân.
9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Tiếp nhận, xử lý văn bản do Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế
tỉnh trình. Nếu đủ điều kiện theo quy định, trình Thường trực Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành quyết định.
b) Đôn đốc các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng, các thương nhân triển
khai thực hiện các quy định tại Quy chế này.
c) Tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc
triển khai thực hiện, sửa đổi các nội dung của Quy chế (nếu có).
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cao Bằng
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt các
quy định tại Quy chế này.
11. Công ty điện lực Cao Bằng
Chỉ đạo, quản lý, cung cấp nguồn điện; xác nhận các điều kiện đảm bảo
nguổn điện và an toàn về sử dụng nguồn điện trong kinh doanh kho, bãi của
thương nhân.
12. Trách nhiệm của thương nhân
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a) Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định
tại Quy chế này khi tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa qua lối mở
trong các Khu kinh tế cửa khẩu.
b) Tiến hành đầu tư kho, bãi theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.
c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh hàng
tháng trước ngày 10 của tháng kế tiếp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất, dịch vụ tạm nhập tái xuất hàng
hóa báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu 01 đính kèm.
Thương nhân kinh doanh kho, bãi thực hiện báo cáo tình hình hoạt động
của kho bãi, số lượng hàng hóa, mặt hàng tạm nhập tái xuất gửi kho chờ xuất
khẩu, số lượng container tồn đến kỳ báo cáo theo mẫu 02; 03 đính kèm.
Các báo cáo trên cùng được gửi về Sở Công Thương, Cục Hải quan, Ban
quản lý Khu kinh tế tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện công tác
quản lý Nhà nước theo quy định và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm
tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc hoặc có vấn đề
không phù hợp, yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, đề xuất sửa đổi bổ sung cho
phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lý Hải Hầu
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CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 15/01/2013
Mẫu 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN THƯƠNG NHÂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ….

…………, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO KẾT QUẢ, TÌNH HÌNH TẠM NHẬP TÁI XUẤT
Kỳ báo cáo: tháng …/năm …
Kính gửi:
- Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng;
- Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.
1. Kết quả
Kết quả tạm nhập
( của tháng báo cáo)
Stt

Tên
hàng

ĐVT

Trị
Số
giá
lượng
(USD)

Cửa
khẩu
đã
tạm
nhập

Kết quả tái xuất
( của tháng báo cáo)
Tổng số
Qua
Qua
Qua
lượng tái
Trị
lối
lối
lối mở
xuất qua
giá
mở
mở
Nà
KKT
(USD) Cốc
Pò
Đoỏng
CK
Sâu
Tập

Qua
lối
mở
Trúc
Long

Số lượng
hàng đã tạm
nhập nhưng
chưa tái
xuất, hiện
đang lưu giữ
tại

Ghi
chú

2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị ( nếu có) …
Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai, thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
( Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 15/01/2013
Mẫu 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI
XUẤT TẠI KHO, BÃI
( Số liệu báo cáo của tháng …./20…)
Kính gửi: Chi cục HQCK …..
- Chủ kho: Công ty ….
- Mã số thuế: …
- Kho, bãi: ….
Stt

Tên doanh
nghiệp thuê
kho

Nơi nhận :
- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu:

Số lượng
cont đưa vào
kho, bãi

Số lượng
cont đưa ra
kho, bãi

Số lượng
cont tồn

Ghi chú

Đại diện theo pháp luật

CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 15/01/2013
Mẫu 03
SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP
TÁI XUẤT TẠI KHO, BÃI
- Chủ kho: Công ty ….
- Mã số thuế: …
- Kho, bãi: ….
Stt

Ngày
tháng

Tên
doanh
nghiệp
thuê kho

Tờ khai
HQ/
BBBG;
ngày
tháng

Số lượng Số lượng
cont vào
cont ra
kho, bãi khỏi kho,
bãi

Hợp
đồng
thuê
kho

Ghi
chú

