
HẢI QUAN VÀ 

TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI



Hải quan 

và tạo thuận lợi thương mại

 Nhận xét, đánh giá chung

 Một số nhận xét, đề xuất cụ thể

 Kết luận



NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

- So sánh từng cam kết với các quy định cụ thể 

của pháp luật Việt Nam.

- Dẫn chiếu quy định tại nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật của Việt Nam.

- Đánh giá, đề xuất xác đáng.

- Hữu ích cho công tác thực thi



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể 

 Hải quan và tạo thuận lợi thương mại:

cần sự tham gia của các bộ ngành khác liên 

quan đến thương mại



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể 

 Điều 1 khoản 2  “legislation shall be non-

discriminatory”:

không chỉ các quy định pháp luật hải quan mà cả các quy 

định pháp luật liên quan đến thương mại.

 Điều 1 khoản 3 “fight against fraud shall not be 

compromised in any way”:

Cần lưu ý trong thực thi liên quan đến bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể

 Điều 2- Customs cooperation and mutual 

administrative assistance:

+ Xem xét sửa đổi quy định về ký kết thoả thuận quốc 

tế cho phù hợp

+ Cần có cơ chế phối hợp giữa hải quan và các cơ 

quan liên quan của Việt Nam trong thực hiện tương 

trợ hành chính giữa Việt Nam và EU theo quy định 

của Hiệp định



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể

 Điều 5 khoản 2 “single administrative document”:

+ giảm thiểu các giấy tờ trong thủ tục hải quan.

+ Hải quan Việt Nam đang thực hiện tờ khai điện tử 
đáp ứng các tiêu chí của “single administrative 
document”.

+Khai thủ công vẫn thực hiện theo tờ khai cũ nhưng 
lượng tờ kha thủ công chỉ chiếm 1% 

Đánh giá: thực tế hoạt động hải quan của Việt Nam 
đang theo hướng đáp ứng cam kết này.



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể

 Điều 8 transparency:

+ Website chính thức công bố các quy định pháp luật về hải 
quan và liên quan đến thương mại, kể cả phí và lệ phí.

+Yêu cầu có một hoặc một vài điểm giải đáp, hỗ trợ thông tin 
về quy định pháp luật hải quan và liên quan đến thương 
mại.

-Hiện trạng của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu này.

- Đề xuất: cần có cơ chế phối hợp giữa Hải quan và các 
Bộ/ngành liên quan để thực hiện cam kết. 



Một số nhận xét, đề xuất cụ thể

 Điều 10 – Fee and charges

Các loại phí và lệ phí liên quan đến xuất nhập khẩu, như: hải quan, 
kiểm dịch động thực vật, lưu kho, cấp phép….

 Điều 10 Khoản 1 – shall not be calculated on an ad valorem basis

Vẫn còn một số loại phí được tính theo giá trị lô hàng (phí kiểm định 
chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu).

Đề xuất: xem xét sửa đổi quy định này.

 Điều 10 khoản 2 – consular transactions

quy định hợp pháp hoá lãnh sự đối với nhập khẩu ô tô chở người loại 
từ 09 chỗ trở xuống và yêu cầu giấy chứng nhận lưu hành tự do đối 
với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu

Lưu ý: thực hiện theo lộ trình đã cam kết.



KẾT LUẬN

 Rà soát được thực hiện chi tiết theo từng cam kết với 
những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam. Đưa ra 
nhiều nhận xét, đánh giá và đề xuất xác đáng, hữu ích cho 
việc triển khai thực hiện cam kết.

 Các cam kết liên quan đến các biện pháp tạo thuận lợi 
thương mại, trong đó có những quy định do nhiều cơ quan, 
bộ/ngành liên quan ban hành mà Hải quan là cơ quan thực 
thi . Do vậy để những biện pháp tạo thuận lợi thương mại 
thực sự phát huy hiệu quả, cần có sự tham gia của các cơ 
quan, bộ/ngành liên quan với một cơ chế phối hợp phù hợp 
giữa các cơ quan này và cơ quan hải quan.



Cảm ơn sự theo dõi

của các quý vị đại biểu


