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Chiều ngày 9/7/2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng
chí lãnh đạo Cục; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, Đội trưởng/Tổ trưởng các
đơn vị trực thuộc; công chức, người lao động Khối Văn phòng, công chức và người lao động
được khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, cùng với thế giới nói chung, cả nước nói riêng, dịch bệnh Covid-19 đã
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) và công tác
chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Với tinh thần quyết tâm phòng chống dịch bệnh, đảm bảo
duy trì tốt hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, Cục HQQB đã kịp thời, quyết liệt triển khai các
biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thông quan hàng hóa nhanh chóng tại cửa khẩu, tạo
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; duy trì tốt hoạt động chuyên môn, đảm bảo an toàn về
sức khỏe cho công chức, người lao động trong toàn đơn vị. Nhờ vậy, tính đến thời điểm hiện tại,
Cục HQQB cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Riêng công tác thu ngân sách
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nhà nước chỉ đạt 84,1 tỷ đồng, bằng 38% so với chỉ tiêu giao, do tác động của dịch Covid-19
nên hoạt động XNK và XNC giảm so với cùng kỳ năm 2019, trong đó các mặt hàng có thuế
giảm khá mạnh như clinke (giảm 36%), dăm gỗ (giảm 14%), thiết bị tạo tài sản số định (giảm
88%),...

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2020 hoạt động XNK và XNC sẽ tăng nhưng dịch bệnh vẫn tiềm ẩn
nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp; chủng
loại hàng hóa và loại hình không có biến động lớn. Vì vậy, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020, toàn Cục tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm
2020; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các cấp trong quản lý, điều
hành; thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác thu
thập xử lý thông tin; phát huy hiệu quả công tác giám sát trực tuyến 3 cấp; rà soát nắm thông
tin, tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ theo Kế hoạch hành động đẩy
mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động XK, NK hàng hóa trong và sau
dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1616/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2020 của
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Tổng cục Hải quan; rà soát lại nguồn thu, đánh giá chính xác các nguồn thu chủ yếu, ổn định
để chủ động có các giải pháp phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN; tăng cường
công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong và ngoài đơn vị để kịp thời xử lý các công việc phát
sinh, nhất là đối với các đơn vị tham mưu; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao; lập thành
tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính, ngành Hải quan và Đại
hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài
chính lần thứ V.
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