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Đặc điểm của mặt hàng xăng là không thể xác định được hàng hóa thuộc lô hàng nào, địa bàn
hoạt động lại trên vùng biển rộng lớn, thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng rất tinh vi, hồ sơ,
chứng từ được chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ để hợp thức hóa hàng hóa khi bị phát hiện bắt giữ.

Việc triệt phá đường dây buôn lậu này sẽ mở hướng cho các cơ quan chức năng tiếp tục mở
rộng điều tra các đường dây vi phạm trong hoạt động kinh doanh TN-TX, lĩnh vực được đánh giá
là đang bị lợi dụng để kinh doanh trốn thuế.

Ngoài việc lợi dụng chính sách TN-TX để nhập lậu vào nội địa gây thiệt hại không nhỏ cho nền
kinh tế và lợi ích người tiêu dùng, mối nguy hại khác là các đối tượng buôn lậu còn tuồn vào thị
trường nhiều loại hàng độc hại, không đảm bảo chất lượng, không loại trừ các mặt hàng có tính
chất đặc biệt khác như ma túy, động vật quý hiếm, gỗ cao cấp, vàng, ngoại tệ… Hải Phòng là
điểm nóng của nạn buôn lậu động vật, sản phẩm động vật thuộc diện cấm buôn bán theo Công
ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites) như ngà voi, tê tê...

Năm 2011, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ tới 2.900 kg ngà voi nhập lậu. Đơn cử
các vụ vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Phương (Nam Định) cất giấu 1.168 kg ngà voi lẫn
trong nhựa xay; Công ty TNHH Tiến Hoàng (Quảng Ninh) giấu 506 kg ngà voi trong các thùng
sắt hàn kín, đóng lẫn trong lô hàng thép phế liệu… Cũng trong năm 2011, Cục Hải quan Hải
Phòng phát hiện 3 vụ buôn lậu tê tê và vẩy tê tê với tổng trọng lượng lên đến 8.726 kg. Điển
hình là vụ vi phạm của Công ty CP thương mại quốc tế NC (Quảng Ninh) với lô hàng chứa
4.504 kg tê tê đông lạnh giấu trong các bao cá, sứa đông lạnh, được khai báo theo loại hình
TN-TX.
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Nguy hại hơn, qua tổng kiểm tra hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu, cơ quan Hải
quan đã phát hiện, tạm giữ nhiều container hàng TN-TX là hàng cấm, hàng không khai báo như
thịt đông lạnh, chân gà, nội tạng động vật… có hiện tượng phân hủy, không đạt yêu cầu về an
toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc.

Mới đây nhất, Cục Hải quan Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra,
khám xét 212 container hàng NK quá thời hạn làm thủ tục, trong số 108 container có dấu hiệu vi
phạm thì có tới 31 container hàng đông lạnh chứa lẫn nội tạng động vật-là mặt hàng đang tạm
dừng kinh doanh TN-TX, chuyển khẩu theo quy định tại Thông tư 33/2010/TT-BCT năm 2010
của Bộ Công Thương.

Theo Hải quan Online.
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