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Trong thời điểm cuối năm 2012 và đầu năm 2013, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan
tỉnh Quảng Bình nói riêng đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thủ tục hải quan điện tử theo
Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa
khẩu Cha Lo được chọn làm đơn vị đầu tiên triển khai thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan
tỉnh Quảng Bình.

Là đơn vị chưa từng thực hiện thủ tục hải quan điện tử (ở giai đoạn thí điểm), nhưng với quyết
tâm cao của lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công
chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo, cùng với sự phối hợp của các đơn vị trong Cục, ngày
05/02/2013, tờ khai điện tử đầu tiên đã được thông quan, đánh dấu một mốc quan trọng trong lộ
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trình cải cách, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Song song với quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng hải quan, Chi cục đã hết sức
chú trọng đến công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, thành lập Tổ triển khai để kịp thời
hướng dẫn, giải đáp, xử lý các vướng mắc cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn các thao tác thực
hành trên phần mềm thông quan điện tử cho doanh nghiệp. Tuy thời gian đầu, cả phía Hải quan
lẫn Doanh nghiệp đều gặp nhiều khó khăn do quy định, thủ tục và phần mềm mới, nhưng cả
hai bên đã tìm cách tháo gỡ; dần dần thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện thường xuyên
và chủ yếu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo. Nhờ thực tiễn áp dụng tại Chi cục Hải quan
cửa khẩu Cha Lo, đến nay, thủ tục Hải quan điện tử cũng được áp dụng thông suốt tại Chi cục
Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La và tiến tới sẽ áp dụng tại các chi cục khác của Cục Hải quan
tỉnh Quảng Bình.

Tính đến hết tháng 9/2013, đã có 119 doanh nghiệp đăng ký với 5670 tờ khai điện tử tại Chi cục
Hải quan cửa khẩu Cha Lo, đạt tỉ lệ 88% tổng số tờ khai hàng hóa (kim ngạch thực hiện thủ tục
điện tử chiếm tỉ lệ 78% trên tổng số kim ngạch hàng hóa). Đây là một kết quả rất đáng ghi
nhận, bởi hầu hết các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn Cha Lo là doanh nghiệp vừa
và nhỏ, nhiều doanh nghiệp mới thành lập, lượng hàng hóa XNK không nhiều, điều kiện về công
nghệ thông tin và con người để thực hiện thủ tục hải quan điện tử còn gặp nhiều khó khăn.

Với những ưu thế của thủ tục hải quan điện tử như: được ưu tiên giải quyết trước, thời gian thông
quan hàng hóa ngắn hơn, hồ sơ hải quan đơn giản hơn (luồng xanh)..., cộng với sự vận động,
hỗ trợ của cơ quan Hải quan, chắc chắn trong thời gian tới, nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục lựa
chọn và chuyển dần từ khai báo thủ công sang thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Theo lộ trình của Bộ Tài chính, từ ngày 01/11/2013 các doanh nghiệp sẽ chính thức sử
dụng chữ ký số để làm thủ tục hải quan điện tử. Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách
thủ tục hành chính, thủ tục hải quan. Việc áp dụng chữ ký số sẽ hết sức thuận lợi và tiện ích cho
doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có lượng tờ khai lớn, các doanh nghiệp ở xa
địa điểm làm thủ tục hải quan; đồng thời, thời gian đăng ký và thông quan hàng hóa sẽ tiếp tục
được rút ngắn.

Với những kết quả khả quan trên đây và theo lộ trình cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan,
chắc chắn Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo nói riêng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình nói
chung sẽ tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn nữa về thủ tục hải quan điện tử, hướng tới áp dụng
Hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) - hệ thống được Chính phủ
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Nhật Bản tài trợ và dự kiến triển khai áp dụng trong toàn ngành Hải quan vào tháng 4/2014.

Vĩnh Trường - Anh Vĩ
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