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Phó Hải đội trưởng Hải đội 3 (Hải đội Kiểm soát Hải quan trên biển khu vực miền Nam)- Cục
Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan Vũ Hồng Lĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ hàng hóa đối với hành vi nhập khẩu hàng hóa
không khai báo hải quan của thuyền viên tàu Hồ Tây 02.

Theo khai báo, trên tàu Hồ Tây 02 có chở các loại hàng hoá bao gồm: máy móc, thiết bị, dầu
khí (khối lượng 720 tấn), dự kiến ngày 8-8-2012, tàu sẽ dỡ 139 tấn hàng tại cảng Lotus Quận
7-TP.Hồ Chí Minh , toàn bộ số hàng còn lại sẽ được dỡ tại cảng PTSC-TP.Vũng Tàu vào ngày
9-8-2012.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra tàu, tổ công tác phát hiện, ngoài số hàng hóa đã được khai
báo theo đúng qui định, còn có một số hàng hóa khác chưa khai báo hải quan gồm: quạt cây
đã qua sử dụng (9 cái), quạt hơi nước (1 cái), nồi cơm điện (1 cái), nồi lẩu điện (3 cái), nồi áp
suất (1 cái), lò nướng (1 cái), lò hấp thuốc nam (1 cái), lò chiên (2 cái), máy lọc nước (1 cái), sữa
Ensure (4 thùng), loa thùng (4 cái), máy giặt (4 cái), đàn piano loại nhỏ (2 cái), máy lạnh, máy
điều hòa (1 cái), đàn Organ (2 cái).

Toàn bộ số hàng hóa trên đã được ông Nguyễn Văn Cường- Thuyền phó và ông Đoàn Quốc
Tuấn- Sỹ quan boong cùng các thuyền viên có liên quan tự giác khai báo. Đồng thời khai nhận,
toàn bộ số hang trên là hàng của thuyền viên mua tại Singapore để đưa về Việt Nam với mục
đích sử dụng cho gia đình, số hàng này thuyên viên đã không khai báo hải quan theo qui định.

Toàn bộ số hàng hóa của thuyền viên tàu Hồ Tây 02 mua ở Singapore và vận chuyển về Việt
Nam đã có hành vi vi phạm các qui định chính sách quản lí hàng hóa của người xuất cảnh,
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nhập cảnh. Hành vi này bị điều chỉnh theo điểm c, d Khoản 1 Điều 16 Nghị định
97/2007/NĐ-CP.

Trước đó, qua quá trình triển khai công tác nghiệp vụ và thu thập thông tin nghiệp vụ hải quan
kiểm soát phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải đội 3 đã
phát hiện thông tin về hành vi của thuyền viên tàu Hồ Tây 02 nhập cảnh vào Việt Nam từ
Singapore có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

Từ nguồn tin này, tổ công tác Hải đội 3 đã lập kế hoạch triển khai công tác trinh sát, nắm tình
hình và giám sát bí mật tàu Hồ Tây 02 nhập cảnh vào Việt Nam tại vị trí neo Nhà Bè vào lúc 9
giờ ngày 7-8-2012.

Qua xác minh, tàu Hồ Tây 02 thuộc Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Tấn Phú (có địa chỉ tại
Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, là người khai thác tàu), rời cảng Mỹ Thới (An
Giang) đi Malaysia ngày 10-7-2012, đến 30-7-2012 tàu nhập cảng Jurong-Singapore, sau đó
đến ngày 4-8-2012 tàu rời cảng Jurong nhập cảnh vào Việt Nam vào hồi 7 giờ ngày 7-8-2012.

Tổ công tác đã nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu,
đồng thời xin được khám xét tàu Hồ Tây 02 theo qui định của pháp luật ngay sau khi tàu dỡ
xong hàng tại cảng PTSC.

Hải đội 3 đã ra Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải
quan đối với lô hàng nói trên.

Theo Hải quan Online
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