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Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
__________________________

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của
Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán
hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng
hóa với nước ngoài;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số
10146/VPCP-KTN ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về
việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý nhập khẩu gỗ và
công văn số 17/TTg-KTN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc nhập
khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia như sau.
Điều 1. Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia
Bãi bỏ quy định về việc cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất gỗ nguyên
liệu từ Campuchia nêu tại điểm 3, Mục IV Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày
06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định
tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá
quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với
nước ngoài.
Điều 2. Thủ tục nhập khẩu
Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia làm thủ tục tại cơ
quan hải quan theo quy định hiện hành và không phải xin giấy phép nhập khẩu
của Bộ Công Thương.
Điều 3. Cửa khẩu nhập khẩu

1. Các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu và các điểm thông
quan khác thuộc Khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ cho phép thành
lập.
2. Các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa
khẩu nhưng hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ
sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư số
13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định
xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các
Khu kinh tế cửa khẩu.
Điều 4. Trách nhiệm của thƣơng nhân
Thương nhân nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia phải tuân thủ đúng
quy định pháp luật của Campuchia và pháp luật của Việt Nam.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ
quan, thương nhân phản ánh kịp thời về Bộ Công Thương để xem xét, giải
quyết./.
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