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Vừa qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên Chi cục
Hải quan cửa
khẩu (HQCK) cảng Gianh thành Chi cục HQCK cảng Hòn La. Đến dự và phát biểu tại buổi
lễ có đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (TCHQ); các
đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình, đại
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh, các đồng chí cán bộ hưu
trí cùng toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) Chi cục HQCK cảng Hòn La.

Chi cục HQCK cảng Gianh thành lập ngày 05/11/1997 theo quyết định số 451/QĐ-TCCB của
Tổng cục trưởng TCHQ, có chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập
khẩu, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho người và phương tiện, thực hiện các biện pháp thu thuế,
đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn. Từ đó đến nay CBCC của Chi cục qua nhiều thế
hệ đã từng bước khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được
giao tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) trên
địa bàn tỉnh.

Trải qua quá trình hơn 14 năm xây dựng và phát triển, tập thể Chi cục HQCK cảng Gianh và
nhiều cá nhân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao qúy.
Trong đó, 6 lần được UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, đơn vị đã
được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong
công tác từ năm 2004-2008, góp phần bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
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Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế
tỉnh Quảng Bình trong những năm gần đây trong đó có Khu kinh tế Hòn La. Cảng Hòn La cũng
không ngừng được nâng cấp. Hoạt động XNK, XNC tại Cảng Hòn La tăng đáng kể cả quy mô
về số lượng và chủng loại hàng hóa. Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết cho hoạt động
thương mại tại Cảng Hòn La, trên cơ sở đề nghị của TCHQ và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình,
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra quyết định 2070/QĐ-BTC ngày 26/8/2011 đổi tên Chi cục HQCK
cảng Gianh thành Chi cục HQCK Cảng Hòn La.

Sau khi đổi tên Chi cục HQCK Cảng Hòn La, trụ sở chính của Chi cục chuyển đến địa điểm
Khu kinh tế Hòn La (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) cho phù hợp với yêu cầu thực
hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan tại Cảng Hòn La.

Về mô hình tổ chức bộ máy của Chi cục HQCK Cảng Hòn La sau khi được đổi tên, gồm 05 Đội:
Nghiệp vụ Cảng Hòn La, Nghiệp vụ Cảng Gianh, Nghiệp vụ Đồng Hới, Đội Giám sát và Đội
Tổng hợp (giữ nguyên và đổi tên 4 Đội, thành lập mới 01 Đội; dự kiến đến năm 2015 quân số
Chi cục là 40 người và đến năm 2020 là 50 người). Chi cục HQCK Cảng Hòn La sẽ thực hiện
chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan ở 3 địa bàn, đó là: cảng Hòn La thuộc
huyện Quảng Trạch, Cảng Gianh thuộc huyện Bố Trạch và địa bàn Thành phố Đồng Hới.

Về trụ sở làm việc của Chi cục, Cục Hải quan Quảng Bình cũng đã đề nghị Tổng cục Hải quan,
UBND tỉnh Quảng Bình và các ngành liên quan cho phép được thực hiện các bước chuẩn bị
đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn La.

Việc đổi tên Chi cục HQCK cảng Hòn La trên cơ sở kế thừa truyền thống của Chi cục HQCK
cảng Gianh, đánh dấu bước phát triển của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, mở ra một thời kỳ
mới, phục vụ hoạt động giao lưu buôn bán, thương mại và du lịch giữa tỉnh Quảng Bình với
nước ngoài qua Cảng biển, đáp ứng được yêu cầu phát triển khai tế đối ngoại của tỉnh Quảng
ngày càng tăng.

Hải Lâm
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