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Kính gửi: - Cục Kiểm tra sau thông quan; 
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt 
động kiểm tra sau thông quan theo quy định tại Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 
của Bộ Tài Chính, quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, Quyết 
định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy định áp dụng 
quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá 
cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ 
ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định hoạt động thu thập, xử lý 
thông tin quản lý rủi ro và áp dụng biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong quản lý hải 
quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, Tổng cục Hải quan hướng 
dẫn như sau: 

1. Cập nhật thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan. 

a) Thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan, bao gồm: 

i. Thông tin kết quả kiểm tra đánh giá tuân thủ doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm; 

ii. Thông tin kết quả kiểm tra theo dấu hiệu tại trụ sở cơ quan hải quan; 

b) Việc cập nhật thông tin kết quả kiểm tra sau thông quan được thực hiện trên hệ thống thông 
tin kiểm tra sau thông quan (STQ01), ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra sau thông quan. 

Đối với trường hợp, kết quả kiểm tra sau thông quan phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật 
hải quan, pháp luật thuế; việc cập nhật thông tin vi phạm được thực hiện trên hệ thống thông tin 
quản lý vi phạm (QLVP14) theo quy định, hướng dẫn tại Quyết định số 1002/QĐ-TCHQ ngày 
28/3/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thu thập, cập nhật, 
quản lý, ứng dụng thông tin vi phạm pháp luật của người thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

c) Nội dung thông tin cập nhật được thực hiện theo khoản 4 Điều 28 Thông tư số 175/2013/TT-
BTC và chi tiết tại các điểm 8 đến điểm 12 Biểu mẫu số 02/HSDN-STQ ban hành kèm theo 
Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan. 

2. Thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan: 



a) Việc thu thập thông tin doanh nghiệp trong hoạt động kiểm tra sau thông quan được tiến hành 
trong các trường hợp: 

i. Kiểm tra đánh giá tuân thủ doanh nghiệp theo kế hoạch hàng năm; 

ii. Kiểm tra theo dấu hiệu tại trụ sở doanh nghiệp. 

b) Đoàn Kiểm tra sau thông quan khi tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp 
trong các trường hợp tại điểm a nêu trên có trách nhiệm thu thập thông tin doanh nghiệp, cụ thể: 

- Đề nghị doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết theo Biểu mẫu số 11/HSDN-TTDN ban hành 
kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-TCHQ ngày 07/8/2014 của Tổng cục Hải quan; 

- Thu thập, bổ sung, điều chỉnh các thông tin do doanh nghiệp cung cấp theo Biểu mẫu số 
11/HSDN-TTDN nêu trên; 

- Thu thập các thông tin khác liên quan đến hồ sơ doanh nghiệp, theo Phụ lục 01 Quyết định số 
2345/QĐ-TCHQ (các thông tin khuyến khích thu thập). 

c) Cung cấp các thông tin thu thập tại điểm b trên đây cho đơn vị quản lý rủi ro cùng cấp để cập 
nhật hồ sơ doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan 
(Ban Quản lý rủi ro hải quan) để hướng dẫn, giải quyết./. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, QLRR(05b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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