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Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan ngày 12-9, lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu
vực miền Bắc (Đội 1)- Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị đang
xin ý kiến các cấp có thẩm quyền hướng xử lí đối với lô hàng 260 thùng carton tê tê.

Trước đó, tháng 7-2012, Đội 1 nhận được nguồn tin tình báo có một tàu mang quốc tịch
Indonesia vận chuyển trái phép số lượng lớn tê tê nhập cảnh vào Việt Nam vào giữa tháng
7-2012.

Trong quá trình vận chuyển từ Indonesia tàu hàng trên đi qua Singapore, tại Singapore toàn bộ
số hàng trên tàu được đổi sang một tàu khác có tên là Sinar Bitan rồi sau đó mới nhập cảnh vào
Việt Nam tại Bình Định.

Qua xác minh, tàu Sinar Bitan số container KKPU 6662701 thuộc vận đơn KKLVMESO 29613
do hãng KLine làm đại lí vận tải. Người gửi là một DN có trụ sở tại Singapore, người nhận là
Công ty cổ phần Thương mại xây dựng 5- Hải Phòng (Vietracimex Hải Phòng), hàng hóa khai
báo là cá mực đông lạnh. Tại Bình Định tàu không dỡ hàng xuống mà tiếp tục vận chuyển ra
Hải Phòng.

Sau khi tàu dỡ hàng tại cảng Chùa Vẽ, Đội 1 đã trình lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu đề
nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng phối hợp giám sát, kiểm tra container hàng trên.

Ngày 11-7-2012, hãng tàu KLine Hải Phòng đã thông báo cho Vietracimex Hải Phòng đến làm
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thủ tục nhận hàng. Tuy nhiên, DN trên cho biết không kí kết hợp đồng nào liên quan đến số
hàng trên và từ chối nhận hàng.

Ngày 17-7-2012, tại cảng Chùa Vẽ- Hải Phòng, tổ công tác Đội 1 đã phối hợp với Cục Hải quan
TP.Hải Phòng khám phương tiện vận tải, đồ vật theo đúng thủ tục hành chính đối với lô hàng
trong container số KKPU 6662701. Qua khám xét sơ bộ, ngoài số cá mực như khai báo, trong
container nêu trên còn số một số cá thể là tê tê. Toàn bộ lô hàng bị tạm giữ và sai áp về bãi
hàng kiểm tra chi tiết, kết quả kiểm tra cho biết, trong container có 712 thùng carton cá, 195
thùng carton mực ống và 260 thùng carton tê tê. Toàn bộ lô hàng trên đã được Đội 1 lập biên
bản và giao cho Phòng chống buôn lậu và xử lí vi phạm- Cục Hải quan TP.Hải Phòng tiếp tục
xử lí theo qui định của pháp luật.

Theo Hải quan Online.
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