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SỐ:29J£ /QĐ-BTC Hà Nội, ngày IỶ tháng 02 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Đính chính Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên 

trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát hải quan đối vói 
hàng hóa xuất khấu, nhập khấu của doanh nghiệp 

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH • • 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 
của Chính phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Xét dề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tống 
cục Hải quan, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính kỹ thuật trình bày văn bản tại khoản 1 Điều 3 Thông 
tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong 
việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đổi với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp như sau: 

Tại khoản 1, Điều 3 Thông tư sổ 07/2019/TT-BTC đã in: 

" Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 28/1/2019 " 

Nay sửa thành: 

" Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 28/3/2019 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019 và là một phần 
không tách rời của Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đôi, bố sung một số điều của Thông tư số 
72/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám 
sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài 
chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: ^ TUQ. Bộ TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Thù tướng Chính phù; các Phó TTCP; 
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc Hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phù; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Tổng cục Hải quan; 
- Lưu: VT, VP (200b). 

VĂN PHÒNG 

2 


