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Theo Nghị quyết của Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), từ ngày 01/4/2016 sẽ không thu lệ
phí xuất khẩu điều 1 USD/tấn điều nhân xuất khẩu theo quyết định trước đây của Thủ tướng
Chính phủ.

Ảnh minh họainternet.

Tin từ VINACAS cho hay, 100% ủy viên Ban chấp hành VINACAS đã đồng ý thông qua đề nghị
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của một số hội viên VINACAS và ý kiến của một số đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội
về việc không thu 100% lệ phí xuất khẩu điều 1,0 USD/tấn điều. Thay vào đó, Ban chấp hành
quyết định quay trở lại phương án thu niên liễm (hội phí) như trước đây đối với các doanh
nghiệp hội viên chế biến xuất khẩu điều.

Chia sẻ với phóng viên Báo Hải quan, ông Đặng Hoàng Giang, Tổng thư ký VINACAS cho biết,
việc dừng thu phí xuất khẩu điều 1 USD/tấn là do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định, đồng
thời các doanh nghiệp hội viên cũng có đề xuất bỏ thu phí này.“Hiện VINACAS đã có công văn
gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tiến hành ngừng thu phí xuất khẩu điều nhân và đang
chờ phản hồi của các cơ quan chức năng”, ông Giang cho hay.

Ban thường vụ- Ban chấp hành VINACAS cũng đang tiến hành xây dựng đề án mới về việc
thành lập quỹ liên kết phát triển điều bền vững với nội dung thu 1 USD/tấn điều nhân xuất khẩu
không phân biệt đối tượng. Nhiệm vụ chi chủ yếu cho các dự án cải tạo vườn điều và đóng hội
phí cho Hội đồng điều toàn cầu. Trong tháng qua, xuất khẩu điều có sự tăng trưởng khá. Theo
số liệu của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu điều ước đạt 24.000 tấn, giá trị 183 triệu USD, tăng 9% về
khối lượng và tăng 15,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Đáng chú ý, ông Giang cho biết
thêm, trong tháng 1, xuất khẩu điều sang Trung Quốc tiến triển tốt, tăng khoảng 5% do tiêu thụ
điều ở nội địa cũng tăng khoảng 7-8%.

Để tăng cường xuất khẩu điều, Ban chấp hành VINACAS đã thông qua kế hoạch xúc tiến
thương mại năm 2016 gồm: Chương trình đi Dubai dự hội nghị WCC tháng 2, chương trình đi
Guinea Bissau dự hội nghị ACA tháng 9, chương trình hội nghị điều quốc tế tại Đà Nẵng tháng
11…Trong đó, VINACAS được tham gia chủ trì 2 chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
2016 là chương trình tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Mỹ kết hợp tham dự Đại
hội hạt quả khô quốc tế INC 2016 vào tháng 5, 6 tại Hoa Kỳ và chương trình tổ chức tiếp xúc với
các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng 2016 tại Đà Nẵng.
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