
Nguyn Thanh Hãi 

UBND THANTI PHO nA NOT CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO CONG THUNG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: 2cg /SCT-QLTM Ha Nç3i, ngày tháng F nàm 2020 
Vv quy djnh mi lien quan dn 
NK nông thüy san vào EU và 
thuê NK cüa A rp Xê-üt 

KInh g1ri: Các doanh nghip xut nhp khu trên dja bàn thành 
phô Ha Ni 

Thirc hin kin chi dao  cüa Ciic Xutt nhp khu - B. Cong Thrnmg tai 
cong van so 0727/XNK-NS ngày 10/7/2020 ye quy djnh mâi cüa A rp Xê-üt 
lien quan den thuê suât nhp khâu mt so hang boa và van bàn so 073 6/XNK-
NS ngày 14/7/2020 ye co chê quãn 1 han  ngch thuê quan nhp khâu mt so 
mt hang nông, thüy san theo Hip djnh EVFTA; 

Sâ Cong Thuang Ha Ni thông báo dn các doanh nghip xut nhp khu 
rau qua trên dja bàn thành phô Ha Ni mt sO ni dung sau: 

1. Dôi vOi vic áp diing Hip djnh E\TFTA: 

B Cong Thung dã däng tài thông tin v c ch quán 1 han  ngch thu 
quan nhp khâu cüa EU dôi vói mt so mt hang nông, thüy san theo Hip djnh 
EVFTA cüng nhu các thông tin lien quan khác (chi tiêt tai  van bàn 073 6/XNK-
NS giri kern theo). 

2. Vê quy djnh mi cüa A rp Xê-üt: 

Ngày 10/6/2020, ChInh phü A rp Xê-üt chInh thüc áp dçing Quyt djnh 
si:ra dôi Biêu thuê hài hOa và nâng thuê nhp khâu chung dôi vi hang hóa xuât 
xir tü nizOc ngoài. Biêu thuê nay áp diing vâi khoâng 2000 dông san phâm thuc 
37 chuo'ng hang hóa (chi tiêt tai  van bàn 0727/XNK-NS giri kern theo). 

Si Cong Thucrng d nghj các doanh nghip xut nhp khu trên dja bàn 
thành phô Ha Ni nghiên ciru và thixc hin các van bàn trên. 

Trong trung hqp có khó khän, vung mc, d nghj các don vi và doanh 
nghip gui van bàn kiên nghj ye Sâ Cong Thuong dê tong hçp, báo cáo B 
Cong Thucmg xem xét giài quyêt. 

Trân tr9ng./. -u--- 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Bô Cong Thung (dê b/c); 
- D/c GD S& (dê b/c); 
- PhOng QLCN; 
- Luu: VT, QLTMPTD. (2 
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