ây là xut ti d tho Thông t hng dn vic in, phát hành, qun lý và s dng tem in t mà B Tài chính mi công
b ly ý kin góp ý.
Theo d tho, tem in t là tem có du hiu nhn bit bng mt thng và có cha ng các thông tin, d liu in t c kích
hot, tra cu trên Cng thông tin in t ca Tng cc Thu, Tng cc Hi quan phc v công tác qun lý ca doanh
nghip, ngi tiêu dùng và c quan qun lý nhà nc.
Sn phm thuc lá nhp khu và sn xut tiêu th trong nc phi c dán tem theo quy nh ti Ngh
nh s 67/2013/N-CP ca Chính ph. Mi bao thuc lá c dán 01 con tem. Tem c dán ti v trí m bo nguyên
tc khi m bao thuc lá tem s rách.
Ru nhp khu và ru sn xut trong nc phi dán tem theo quy nh ti Ngh nh s 105/2017/N-CP ca Chính
ph. Tem ru c dán vt qua ni ru có th c ly ra trên bao bì cha sn phm ru (np chai, np h, np bình, vòi ru
hoc v trí tng t) m bo khi m np thì tem s rách và không th s dng li.
n v thc hin dán tem in t
i vi thuc lá nhp khu: Doanh nghip nhp khu thuc lá thc hin dán tem úng quy nh cho sn phm thuc lá ti
a im ca doanh nghip trc khi a sn phm ra th trng tiêu th.
i vi ru nhp khu: Vic dán tem i vi ru óng chai và ru thành phm dng thùng, téc nhp khu v sang, chit ra
chai c thc hin nh sau: Doanh nghip thc hin dán tem và t chu trách nhim vic dán tem ru nhp khu trc
khi a ra th trng tiêu th.
i vi thuc lá sn xut trong nc: Doanh nghip có Giy phép sn xut thuc lá phi thc hin dán tem úng quy nh
cho sn phm thuc lá sn xut ti a im sn xut sau khi sn phm thuc lá c óng thành bao thuc lá và trc khi a
sn phm i tiêu th trong nc.
i vi ru sn xut trong nc: T chc, cá nhân có Giy phép sn xut ru (bao gm Giy phép sn xut ru th
công nhm mc ích kinh doanh, Giy phép sn xut ru công nghip) tiêu th trong nc, phi thc hin dán
tem úng quy nh cho sn phm ru sn xut ti a im sn xut sau khi ru c óng chai và trc khi a sn phm ru i
tiêu th trong nc.
Tng cc Hi quan thc hin in, phát hành tem thuc lá nhp khu, ru nhp khu. Tng cc Thu thc hin in, phát
hành tem thuc lá sn xut trong nc, ru sn xut trong nc.
Cn c k hoch nhp khu hng nm, chm nht là ngày 15 tháng 05 ca nm lin trc nm k hoch, t chc, doanh
nghip s dng tài khon c c quan hi quan cp truy cp vào Cng thông tin in t ca Tng cc Hi quan ng ký k
hoch mua tem, gm các ni dung: Loi tem, ký hiu mu tem, s lng tem cn mua.
Tng cc Hi quan chu trách nhim cp tem cho Cc Hi quan các tnh, thành ph. Cc Hi quan các tnh,
thành ph có trách nhim t chc bán tem cho doanh nghip nhp khu thuc lá và t chc, cá nhân có Giy
phép phân phi ru t dán tem theo quy nh.
D tho nêu rõ vic tra cu thông tin v tem nh sau: Khi ngi s dng sn phm thuc lá, sn phm ru hoc các c
quan có liên quan có nhu cu tra cu các thông tin ca tem in t thuc lá, tem in t ru ã dán lên sn phm
thuc lá, sn phm ru nh: Tên tem, ký hiu mu s tem, ký hiu tem, s tem, mã s thu, tên n v sn xut, n v
nhp khu, ngày nhp khu, loi sn phm… thì thc hin vic truy cp và tra cu trên Cng thông tin in ca Tng
cc Hi quan.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t

4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

