Đà Nẵng: Phát hiện vụ việc XK trái phép gỗ trắc
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Lãnh đạo Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành phối hợp với các cơ quan chức
năng lập biên bản vi phạm hành chính và đang xác minh làm rõ để xử lý hành vi vi phạm của
Công ty TNHH MTV Mỹ Điệp theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8-11-2012, Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng-Cục Hải quan Đà Nẵng đã tiếp
nhận, làm thủ tục XK cho lô hàng của Công ty TNHH MTV Mỹ Điệp, địa chỉ: Lao Bảo, Hướng
Hoá, Quảng Trị. Theo khai báo trên hồ sơ hải quan của tờ khai hàng hoá XK số
3319/XK/KD/034E ngày 27-12-2011 tại Chi cục Hải quan Khu thương mại Lao Bảo, Quảng Trị
bao gồm: 13,250 m³ gỗ Trắc xẻ và 19,320 m³ gỗ trắc gốc đe cành ngọn (có nguồn gốc NK từ
Lào, theo tờ khai NK số 505/NK/ KD/KTM-NĐ/M001).

Theo khai báo của Công ty TNHH MTV Mỹ Điệp, toàn bộ lô gỗ trên được DN mua lại của Công
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải Quảng Trị.

Phát hiện lô hàng trên có dấu hiệu vi phạm, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan TP.Đà Nẵng
đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng và Đội Kiểm lâm cơ động-Chi cục
Kiểm lâm TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng. Kết quả kiểm tra, tổ công tác phát
hiện thừa so với khai báo hải quan là 29,4 m³ và gỗ Trắc xẻ thiếu so với khai báo hải quan là
5,3 m³.
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