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Ngày 16/7/2020 Chi cục Hải quan của khẩu cảng Hòn La tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tình – Đảng ủy
viên, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và
trực thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động thuộc Chi cục.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng hàng hóa XNK qua
địa bàn cửa khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước về trọng lượng, kim ngạch và số thu ngân
sách nhà nước nhờ phát sinh mặt hàng xăng Ron95 nhập khẩu có trọng lượng, kim ngạch lớn
và thuế suất cao; ngoài ra, một số mặt hàng truyền thống, như: Bò sống dùng để làm thịt, tinh
quặng, clinker, dăm gỗ, tấm lát sàn,... tuy có giảm nhưng vẫn duy trì làm thủ tục. Cụ thể: Chi
cục đã giải quyết thủ tục hải quan cho 864 nghìn tấn hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), tăng 4%;
kim ngạch XNK đạt 94 triệu USD, tăng 38%; tổng số thu NSNN tính đến ngày 15/7/2020 đạt
gần 75 tỷ đồng, bằng 41% so với chỉ tiêu kế hoạch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt
động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ bản được kiểm soát chặt chẽ.
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Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Cục trưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt
được của Chi cục trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời nhất trí với nhiệm vụ mà đơn vị đề ra
trong những tháng còn lại của năm 2020 và yêu cầu đơn vị tập trung công tác cải cách hành
chính, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động XNK trong và sau dịch bệnh Covid-19, dự báo chính xác
tình hình thu NSNN, nhất là những nguồn thu ổn định, truyền thống; tăng cường công tác thu
thập xử lý thông tin, đánh giá đúng địa bàn, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại; tổng kết
thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2016-2020. Bên
cạnh đó, do địa bàn rộng, phân tán nên đơn vị phải tiếp tục tăng cường công tác quản lý điều
hành; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của
người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ theo Chỉ thị số
04/CT-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ Tài chính.

Sáu tháng cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, cơ cấu
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mặt hàng, loại hình XNK sẽ không thay đổi so với 6 tháng đầu năm, việc hoàn thành chỉ tiêu
thu thuế năm 2020 là rất khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị quyết tâm tập trung nguồn lực, triển khai
đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

Hải Lâm
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