
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

V/v Làm rõ các thông tin liên quan đến Thuduc House được đề cập trên các 

phương tiện truyền thông gần đây 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2021 

Lời đầu tiên, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) xin chân thành 

cảm ơn sự đồng hành của Quý Cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ Công ty chúng tôi trong suốt 

thời gian vừa qua và chúng tôi cũng hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng một mối quan hệ hữu 

hảo với các đơn vị trong mọi hoạt động để cùng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh 

tế.  

Vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa những thông tin chưa 

chính xác và bất lợi cho Thuduc House có liên quan đến nội dung của Báo cáo số 

8194/BC-TCHQ ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng Cục Hải Quan về “Kết quả đấu 

tranh với hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng 

hóa qua biên giới của một số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực phía Nam” (gọi tắt là Báo 

cáo). Qua đây, Công ty chúng tôi xin đính chính một số thông tin như sau: 

Thứ nhất, Thuduc House không có bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nào 

liên quan đến Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam cũng như không có bất kỳ sự 

cấu kết hay móc nối với 70 công ty được đề cập trong Báo cáo. Đối với việc xuất khẩu 

mặt hàng linh kiện điện tử, trong các năm 2018 - 2019, Thuduc House mua hàng trong 

nước và xuất khẩu sang các đối tác nước ngoài. Hàng trong nước được công ty mua từ 

Công ty CP Thuduc House Wood Trading (Công ty con của Thuduc House) và Công ty 

này chỉ thực hiện việc mua hàng với Công ty TNHH An Lành Phát. 

Thứ hai, Thuduc House, Công ty CP Thuduc House Wood Trading, và Công ty 

TNHH An Lành Phát vẫn đang hoạt động bình thường, hợp pháp, có con dấu, pháp nhân, 

có địa chỉ trụ sở rõ ràng, thực hiện việc kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng đầy đủ. 



 

Thứ ba, liên quan đến nội dung được đề cập trong Báo cáo của Tổng cục Hải Quan 

Việt Nam về xác nhận của Hải Quan Hong Kong và Hải quan Campuchia: “03 lô hàng 

xuất khẩu của Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức gồm 02 lô xuất cho đối tác DSPSG 

LOGISTICS CO,. LTD; 01 lô  xuất cho đối tác ROTHADY IMPORT EXPORT CO, không 

được nhập khẩu vào Hong Kong” và “02 công ty MEAS CHANNY IMPORT EXPORT 

CO,. LTD; AKCHALNAK TROP ANTARAKCHEAT PLC chưa được đăng ký tại Tổng 

Cục Thuế Campuchia, không có dữ liệu xuất nhập khẩu của các công ty này trong năm 

2018, 2019”. Thuduc House đính chính như sau:  

Trên tờ khai hải quan chỉ thể hiện khách hàng ký hợp đồng và địa điểm nhận hàng 

cuối cùng, không thể hiện tên người nhận hàng (Consignee) nhưng trên hợp đồng và bill 

thể hiện đầy đủ tên và địa chỉ của người nhận hàng. Các đơn hàng xuất vào Hong Kong 

và Campuchia cho các đối tác ký kết hợp đồng với chúng tôi đã được Hãng vận chuyển 

(Công ty KGL Viet Nam) xác nhận: đã nhận toàn bộ những lô hàng (gồm 133 lô xuất đi 

Hong Kong, 79 lô xuất đi Campuchia). Toàn bộ những lô hàng đã được mang đến sân 

bay Phnom Penh (Campuchia) và sân bay Hong Kong, chuyển lệnh giao hàng cho người 

nhập khẩu. Đồng thời theo hướng dẫn của đơn vị vận chuyển thì hoàn toàn có thể kiểm 

tra trên trang web của Vietnam Airline các thông tin: Lô hàng, ngày giờ nhận hàng tại 

Việt Nam, ngày giờ đến nước nhập khẩu, ngày khách hàng nhận hàng. 

 Thuduc House đính kèm theo đây là Công văn xác nhận số 2100301-01/CV và 

2100301-02/CV ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Đơn vị vận chuyển là Công ty 

TNHH KGL Việt Nam, chi nhánh TP.HCM về việc xác nhận những lô hàng do 

Thuduc House xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài đã được đơn hàng này vận 

chuyển đến sân bay Hong Kong, Sân bay Phnom Benh – Campuchia và đã giao 

hàng cho Người nhập khẩu 

Thứ tư, hai khách hàng Campuchia của Công ty chúng tôi chưa đăng ký tại Tổng 

cục thuế Campuchia và không có dữ liệu xuất nhập khẩu trong năm 2018, 2019. Chúng 

tôi cho rằng về nghĩa vụ trong hợp đồng của Công ty chúng tôi trong hoạt động xuất khẩu 

hàng là chúng tôi có nghĩa vụ giao hàng cho đơn vị vận chuyển (theo giá FOB) hoặc đến 

cửa khẩu của bên nhận hàng (theo giá CIF). Việc các đối tác của chúng tôi có tuân thủ 



 

đúng các chính sách pháp luật của nước sở tại hay không thì chúng tôi hoàn toàn không 

thể biết và cũng không có thẩm quyền để yêu cầu đối tác phải chứng minh. Tuy nhiên, 

theo thông tin từ đơn vị vận chuyển hàng cho chúng tôi đã xác nhận hàng hóa đã được 

giao cho người nhận theo hợp đồng xuất khẩu. 

Ngoài ra, những kết luận của thanh tra Cục thuế TP.HCM hay báo cáo của Tổng cục 

Hải Quan Việt Nam hiện đang được điều tra, xác minh, và tòa án hay các cơ quan điều 

tra cũng chưa có bất kỳ quyết định nào xác định Thuduc House có hành vi xuất khống 

hay chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Chính vì vậy, Thuduc House rất mong Quý cơ quan, Đơn 

vị, các anh chị phóng viên cân nhắc, xác minh lại thông tin trước khi đăng lên các 

phương tiện thông tin đại chúng để tránh gây hiểu lầm, phương hại đến uy tín, hình ảnh 

của Thuduc House, gây hoang mang cho đối tác, khách hàng trong và ngoài nước cũng 

như gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động 

trong công ty, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn từ những hậu quả của đại dịch Covid-

19. 

        Chúng tôi cam kết sẽ cập nhật thông tin chính thức đến Quý anh chị phóng viên Báo 

đài ngay khi mọi vấn đề được làm sáng tỏ hoặc có diễn biến mới trên website của Thuduc 

House: www.thuduchouse.com. 

Chân thành cảm ơn. 

Trân trọng./. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) 

Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Liện hệ: Ông La Cẩm Nam – Giám đốc Truyền thông Marketing  

Điện thoại: 0918 18 33 56 

http://www.thuduchouse.com/





