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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn kiến nghị của Công ty
TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Lưu Gia Phát, do
ông Ông Lưu Hồng Sơn – Giám đốc Công ty ký đơn, SĐT: 0931889839 (đơn do
bưu điện chuyển đến).
Nội dung đơn: Công ty TNHH một thành viên Sản xuất - Thương mại - Xuất
nhập khẩu Lưu Gia Phát (Công ty Lưu Gia Phát) là đơn vị bị kiểm tra theo Quyết
định số 137/QĐ-HQBD ngày 17/02/2022 của Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương. Qua
kiểm tra Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 551/QĐHQBD ngày 05/7/2022 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu với lý do Công ty Lưu Gia Phát có hành vi vi phạm trong việc sử dụng hàng
hóa thuộc đối tượng miễn thuế. Công ty Lưu Gia Phát cho rằng Cục Hải Quan tỉnh
Bình Dương xử phạt như trên là chưa đúng với bản chất vụ việc, không phù hợp
với tình hình hoạt động của Công ty và không đồng ý với việc ban hành Quyết
định số 551/QĐ-HQBD ngày 05/7/2022 nêu trên. Do đó, đề nghị các cơ quan chức
năng xem xét giải quyết vụ việc của Công ty.
Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh có ý kiến như sau:
Khoản 1, Điều 7 và Điều 9 của Luật khiếu nại năm 2011 quy định:
1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái
pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người
khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan
có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo
quy định của Luật tố tụng hành chính.
2. Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành
chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng
thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì
những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời
hiệu khiếu nại.
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Căn cứ quy định của pháp luật nêu trên, vụ việc của Công ty Lưu Gia Phát đã
được Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 551/QĐ-HQBD ngày
05/7/2022 về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, nếu
không đồng ý với kết quả giải quyết của Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương đề nghị
Công ty Lưu Gia Phát gửi đơn đến Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương để được xem xét
giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trên đây là hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh đối với đơn của
Công ty Lưu Gia Phát./.
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