H thng MGH giúp gim thi gian x lý nghip v hi quan

Tng cc Hi quan cho bit, vic trin khai H thng min, gim, hoàn, không thu thu, x lý
tin thu np tha in t trên toàn quc s góp phn y nhanh công tác x lý min, gim, hoàn
thu chính xác ti các n v trc tip thc hin nghip v.
Bên cnh ó, H thng cng gim thi gian x lý nghip v hi quan, theo hng t ng xác nh t
khai có hàng hóa tm nhp tái xut, có c ch kim tra và a ra cnh báo cho cán b hi
quan i vi nhng t khai sp ht thi gian ân hn, hoc quá thi gian ân hn mà cha làm th
tc liên quan...
c áp dng thí im t ngày 1-9-2020 ti Cc Hi quan Hà Ni, Cc Hi quan Bc Ninh..., H
thng min, gim, hoàn, không thu thu, x lý tin thu np tha in t ã phát huy hiu qu
tích cc. Do vy, Tng cc Hi quan quyt nh áp dng trin khai trên toàn quc t ngày 2311-2020. Riêng phân h x lý min thu hàng hóa nhp khu phc v trc tip an ninh,
quc phòng, Tng cc Hi quan s có thông báo trin khai sau.
vic trin khai H thng MGH có hiu qu, Tng cc Hi quan yêu cu các cc hi quan tnh,
thành ph hng dn doanh nghip s dng tài khon ang s dng khai báo trên H thng
VNACCS ng nhp và s dng H thng MGH. Doanh nghip có th khai thác tài liu
hng dn s dng ngay sau khi truy cp vào h thng ti a ch
https://mgh.customs.gov.vn hoc https://mgh.customs.go.vn/MGHTDN.
Bên cnh ó, c quan hi quan các cp t chc hng dn cán b công chc hi quan s dng
tài khon H thng VNACCS ã c cp ng nhp và s dng H thng MGH. Cán b, công
chc có th khai thác tài liu hng dn s dng ngay khi truy cp vào h thng ti a ch
https://10.224.128.99/MGHT.
Tng cc Hi quan yêu cu các n v nghiên cu k Quyt nh 3535/Q-TCHQ ngày 2711-2018 ca Tng cc trng Tng cc Hi quan v vic phê duyt án “min thu, gim thu,
hoàn thu, không thu thu và x lý tin thu np tha in t” thc hin.
Nghiên cu tài liu hng dn s dng ca H thng MGH (phân h dành cho doanh nghip
và phân h dành cho cán b hi quan) t chc thc hin các nghip v trên h thng và h tr
doanh nghip khi doanh nghip gp vng mc trong quá trình thc hin. Thành lp t h tr
trin khai ti n v và thông báo thông tin ca t h tr trin khai ti n v n cng ng doanh
nghip trên a bàn bit liên h khi cn thit.

T chc trin khai thc hin công tác min thu, gim thu, hoàn thu, không thu thu và x
lý tin thu np tha trên H thng MGH n các cán b, công chc và b phn liên quan
trong n v. Khn trng thông báo, tuyên truyn và hng dn cho doanh nghip bit và
phi hp thc hin H thng MGH.
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