Chi cục Kiểm tra sau thông quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ
Viết bởi Đàm Văn Lợi
Thứ ba, 13 Tháng 8 2013 08:30 -

Triển khai kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đã xây dựng đầu năm, ngày 01/8/2013, Chi
cục kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ KTSTQ cho cán bộ công
chức trong toàn Chi cục.

Tham dự buổi tập huấn gồm có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể CBCC trong Chi cục. Phụ
trách nội dung tập huấn là đồng chí Hoàng Kim Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ.

Tại buổi tập huấn, đồng chí đã đưa ra các nội dung thiết thực, gắn với thực tế công việc nghiệp
vụ hàng ngày tại đơn vị, cụ thể như các căn cứ pháp lý để tiến hành KTSTQ, quy trình nghiệp
vụ, yêu cầu đối với công tác KTSTQ và điểm qua tình hình KTSTQ của toàn ngành nói chung
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và của Chi cục KTSTQ – Cục Hải quan Quảng Bình nói riêng từ khi thành lập đến nay. Các nội
dung này không phải là mới đối với mỗi CBCC trong Chi cục, tuy nhiên, qua buổi tập huấn, một
lần nữa CBCC được củng cố, hệ thống lại vốn kiến thức và quy trình nghiệp vụ KTSTQ, từ đó
mỗi CBCC sẽ tự rà soát lại công việc hàng ngày, khả năng thu thập thông tin và các bước để
tiến hành KTSTQ đảm bảo có hiệu quả. Cũng tại buổi tập huấn, các CBCC trong Chi cục đã
đưa ra những vướng mắc trong quy trình nghiệp vụ hàng ngày để cùng nhau thảo luận, đưa ra
phương án tối ưu nhất trong việc giải quyết các công việc.

Kết thúc buổi tập huấn, Đ/c Lê Văn Lưu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục tin tưởng rằng
các CBCC trong Chi cục sẽ nắm vững quy trình nghiệp vụ, sử dụng linh hoạt các kỹ năng mềm
để phục vụ tốt cho công việc của mình.

Kim Hương - Thu Hiền
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