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Ngày 19/9/2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2736/QĐ-TCHQ hướng dẫn phát
triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan. Đây là cơ sở quan trọng để
tổ chức thực hiện thống nhất và nâng cao hiệu quả đối với công tác phát triển quan hệ đối tác
giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp.

Công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp và các bên liên quan đã và đang
được cơ quan hải quan đẩy mạnh thực hiện nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như
khuyến khích doanh nghiệp trở thành đối tác, đồng thuận, đồng hành với cơ quan hải quan
trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan thường xuyên phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp
trong các hoạt động, sự kiện của cơ quan hải quan như: lấy ý kiến đóng góp cũng như tham gia
các hội nghị tổ chức lấy ý kiến trực tiếp trong quá trình xây dựng pháp luật hải quan; phối hợp
thực hiện một số cuộc khảo sát của cơ quan hải quan với cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức các
hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại cấp Tổng cục và cấp Cục…Nhờ đó, Tổng cục Hải quan đã
kịp thời tiếp nhận, xử lý các vướng mắc và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như kịp
thời có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình triển khai mới các quy định, chính sách về
hải quan.

Nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan mới đây
đã ban hành quyết định hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các
bên liên quan. Quyết định này sẽ áp dụng cho cơ quan hải quan các cấp và công chức hải
quan trong việc thực hiện công tác phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh
nghiệp và các bên liên quan.

Theo đó, việc thực hiện quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc: Minh
bạch, công khai, tuân thủ pháp luật; Chủ động, tích cực, thường xuyên, gắn kết với công việc
hàng ngày; lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, hợp tác, đồng hành, tin cậy và cùng phát triển.

Cơ quan Hải quan xây dựng quan hệ đối tác với cộng đồng DN như DN xuất nhập khẩu, DN
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cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu, DN kinh doanh cảng, kho, bãi; DN vận tải; đại lý làm thủ tục
hải quan; hiệp hội DN trong nước và nước ngoài. Trong đó các đối tượng DN được phân chia
thành các nhóm: Cộng đồng DN nói chung; nhóm DN trọng điểm; các DN tích cực hợp tác với
cơ quan Hải quan; các DN ưu tiên; các hiệp hội DN, phòng thương mại và công nghiệp...

Việc xây dựng và phát triển quan hệ đối tác được triển khai trên các nội dung: Hoàn thiện văn
bản chính sách pháp luật; thực thi pháp luật; đổi mới, hoàn thiện phương thức quản lý của cơ
quan Hải quan và DN; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành, hợp tác, tin cậy, cùng có
lợi giữa hải quan và DN; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN.

Các giải pháp để phát triển mối quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp bao gồm:

- Cơ quan hải quan cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp các thông tin hữu ích dưới nhiều
hình thức khác nhau, giúp doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt, hiểu công việc của cơ quan hải
quan.

- Cơ quan hải quan trao đổi, thảo luận với doanh nghiệp và các bên liên quan để tìm kiếm giải
pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan.

- Cơ quan hải quan tổ chức các chương trình, hoạt động với sự tham gia với sự tham gia của
doanh nghiệp nhằm thực hiện một công việc cụ thể.

- Cơ quan hải quan tổ chức các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện một hoặc
nhiều nội dung công việc…
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