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Kính gửi:  

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 715/HQLS-

GSQL ngày 06/4/2021 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực 

hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản thông tin hàng hóa nhập khẩu 

điện tử. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và 

trực thuộc phối hợp với các đơn vị chức năng tại cửa khẩu, Hải quan Trung 

Quốc, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các doanh nghiệp, 

chủ hàng phía Trung Quốc thực hiện khai báo thông tin hàng hóa nhập khẩu 

trước khi đến cửa khẩu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 

Tổng Cục Hải quan đã nâng cấp hệ thống thông tin để cung cấp các chức 

năng phục vụ tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập 

khẩu trước khi hàng hóa đến cửa khẩu biên giới đường bộ, đường thủy nội địa 

theo các chỉ tiêu thông tin trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến HQ36a cho 

phép người khai thực hiện song song việc khai Bản kê thông tin hàng hóa nhập 

khẩu trên hồ sơ giấy hoặc bản điện tử trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 

HQ36a từ ngày 03/4/2021. Sau ngày 15/4/2021, cơ quan Hải quan chỉ tiếp 

nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp trực 

tuyến trên Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu do người khai hải quan nộp 

trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a. 

Nhằm tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục về hải quan, tạo điều kiện cho 

thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Sở Công Thương tình Lạng Sơn thông 

tin tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng 

Sơn để phối hợp tuyên truyền với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong 

lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa về việc áp dụng khai báo thôn gtin hàng hóa 

nhập khẩu trước khi đến cửa khẩu được biết và chủ động triển khai thực hiện. 

Sở Công Thương Lạng Sơn đề nghị quý cơ quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng tải trên trang tin); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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