
RÀ SOÁT PHÁP LUẬT ViỆT NAM VÀ
CAM KẾT EVFTA

về kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất
nhập khẩu

1



- Nhận xét chung

- Ý kiến, nhận xét cụ thể

- Kết luận.
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Nhận xét chung

- Việc rà soát được tiến hành công phu, chi tiết

- Rà soát khuôn khổ pháp luật và khảo sát thực tế

- Đề xuất cụ thể, khả thi.
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Ý kiến, nhận xét cụ thể

1. Điều 1, khoản 2:  “không phân biệt đối xử”

- Các quy định của pháp luật phải đảm bảo không phân
biệt đối xử giữa các nhóm đối tượng.

► Quy định về kiểm tra đối với hàng hóa, sản phẩm sản xuất
kinh doanh trong nước không đồng nhất với quy định
kiểm tra chuyên ngành đối với hàng nhập khẩu không bị
coi là phân biệt đối xử.

► Đề xuất xác đáng dưới góc độ đơn giản thủ tục trên cơ sở
áp dụng quản lý rủi ro nhằm tạo thuận lợi cho thương
mại
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Ý kiến, nhận xét cụ thể

2. Điều 5, khoản 2: Single administrative document – Một
chứng từ hành chính

-Tờ khai hải quan tích hợp các tiêu chí cần thiết cho việc làm
thủ tục hải quan .

- Là biện pháp góp phần đơn giản hóa thủ tục

► Đánh giá sự chưa tương thích của thủ tục QLCN hiện hành
với Cam kết là xác đáng.
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Ý kiến, nhận xét cụ thể

3. Điều 13 : Preshipment inspection – kiểm tra trước khi xếp
hàng lên tàu

-kiểm tra chất lượng, số lượng, giá cả, tỷ giá , các điều
khoản về tài chính, phân loại hàng hóa đối với hàng hóa sẽ
được xuất khẩu sang nước có yêu cầu tiến hành kiểm tra
trước khi xếp hàng lên tàu.

►Kiểm tra chuyên ngành không được coi là kiểm tra trước
khi xếp hàng lên tàu .

► Pháp luật VN đáp ứng cam kết.
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Kết luận
- Việc rà soát được thực hiện công phu, chi tiết. Không chỉ là
rà soát khuôn khổ pháp luật mà còn có những khảo sát hoạt
động thực tế.

-Kết quả rà soát chỉ rõ những bất cập cần điều chỉnh trên
phương diện pháp luật . Các đề xuất liên quan đến sửa đổi
quy định của các văn bản quy phạm pháp luật là cụ thể ,có
tính khả thi.

-Dựa trên kết quả khảo sát thực tế, công trình đã đưa ra
những kiến nghị xác đáng liên quan đến vấn đề thực thi.

-Kết quả rà soát là hữu ích cho việc nâng cao hiệu quả công
tác kiểm tra chuyên ngành, góp phần tạo thuận lợi cho
thương mại hợp pháp
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Cảm ơn

sự theo dõi của quý vị đại biểu
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