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(TBTCVN) - “Cơ quan hải quan sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hiện đại hóa, mở
rộng hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng biển, nâng cao tính minh bạch trong
hoạt động nhằm gia tăng chất lượng phục vụ, sự hài lòng của doanh nghiệp (DN)…”.

Ông Hoàng Đình Trung, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa, Tổng cục Hải
quan chia sẻ với phóng viên TBTCVN, tại hội thảo tăng cường quan hệ đối tác hải quan – DN
năm 2018, do Tổng cục Hải quan tổ chức ngày 15/11/2018.

Quan hệ đối tác DN đi vào chiều sâu

Ông Hoàng Đình Trung cho biết, các hoạt động đối tác hải quan - DN trong những năm gần đây
đã có sự đổi mới về cách làm, đi vào chiều sâu, thiết thực với DN. Từ chỗ tiếp thu ý kiến bằng
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văn bản, cơ quan hải quan đã chuyển sang hình thức tham vấn trong quá trình xây dựng chính
sách. Cơ quan hải quan các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động đối tác với cộng đồng DN
dưới nhiều hình thức khác nhau, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng DN.

Tính từ năm 2013 đến nay, toàn ngành Hải quan đã ký kết 55 văn bản hợp tác với 55 hiệp hội
DN và chi hội DN; đồng thời các cục hải quan đã ký kết 265 văn bản thỏa thuận hợp tác với 265
DN xuất nhập khẩu (XNK).

Để tạo bước đột phá trong công tác quan hệ đối tác với DN, ông Trung cho biết, Tổng cục Hải
quan sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hạn chế môi trường
tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ hải quan - DN để phòng ngừa tiêu cực; đưa ra thông điệp để phía
DN, người dân hưởng ứng đồng tình...

Các giải pháp để phát triển mối quan hệ đối tác với DN sẽ được thực hiện cụ thể, bao gồm: Cơ
quan hải quan cung cấp đến cộng đồng DN các thông tin hữu ích dưới nhiều hình thức khác
nhau; trao đổi, thảo luận với DN và các bên để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên
quan đến quản lý nhà nước về hải quan.

Tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

Tại hội thảo, đại diện DN, ông Đào Huy Giám, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam
chia sẻ và đánh giá việc đảm bảo thông quan cho lượng hàng hóa có kim ngạch lên tới gần 500
tỷ USD/năm và mấy chục triệu lượt khách xuất nhập cảnh (XNC) hàng năm có sự nỗ lực rất lớn
của cơ quan hải quan các cấp.

Mặc dù vậy, ông Giám cũng cho rằng, vẫn còn tồn tại 1 số vướng mắc trong hoạt động XNK
của DN, đòi hỏi có sự kết nối, chia sẻ, đồng hành hơn nữa giữa hải quan - DN trong thực hiện
thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN), Cơ chế một cửa quốc gia.

Chia sẻ ý kiến của cộng đồng DN, ông Nguyễn Hữu Tuân, đại diện Cục Giám sát quản lý hải
quan tại hội thảo đã đề cập đến những cải cách sẽ được cơ quan hải quan triển khai mạnh mẽ
trong thời gian tới, nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.
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Cũng theo ông Tuân, để tạo thuận lợi hơn nữa cho DN XNK, cơ quan hải quan đã triển khai hệ
thống quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) tại 20/35 cục hải quan tỉnh,
thành phố cho 169 DN kinh doanh cảng, kho, bãi. Việc triển khai VASSCM tại một số địa bàn
như Hải Phòng cho thấy, với việc 1 ngày không phải in bình quân hơn 7.500 tờ khai hải quan
giúp tiết kiệm gần 800.000 đồng khi làm thủ tục thông quan qua cảng/ngày; thời gian tác nghiệp
của công chức cũng giảm được 253 giờ công để giải quyết số tờ khai trên.

Theo kế hoạch, Tổng cục Hải quan phấn đấu phủ sóng VASSCM tại các cảng biển, cảng hàng
không trong năm 2018, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC…

Ngoài ra, đại diện cơ quan hải quan cho biết, hiện các bộ, ngành đã tiến hành sửa đổi, bổ sung
81/87 văn bản pháp quy (chiếm 93%) liên quan đến thủ tục KTCN đối với hàng hóa XNK, theo
tinh thần Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ nay đến hết năm 2018, Tổng
cục Hải quan sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành rà soát, định
danh và thực hiện chuẩn hóa 27 Danh mục hàng hóa đã có mã số HS nhưng chưa phù hợp với
Thông tư số 65/2017/TT-BTC; chủ động rà soát chỉ rõ các mặt hàng chồng chéo trong quản lý
và KTCN, đang phải thực hiện cùng lúc nhiều thủ tục, chịu nhiều hình thức quản lý, KTCN trước
thông quan…

Tất cả các phản ánh của người dân, DN đều được lãnh đạo từ cấp tổng cục đến cấp cục, chi cục kiểm

Theo http://thoibaotaichinhvietnam.vn
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