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Để chủ động trong việc khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện chữ kí số, cũng
như mở rộng việc áp dụng, Cục Hải quan Bình Dương đã kiến nghị Tổng cục Hải quan một số
nội dung, trong đó kiến nghị phân quyền cho hải quan địa phương được đăng kí chữ kí số.

Triển khai thông suốt

Theo Cục Hải quan Bình Dương, sau gần 1 tháng thực hiện thí điểm chữ ki số tại Chi cục Hải
quan quản lí hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp , đã có gần 2.000 tờ khai XNK được thực
hiện bằng chữ kí số, với tổng kim ngạch trên 74 triệu USD.

Với quyết tâm triển khai từ phía cơ quan Hải quan, cũng như sự nhiệt tình tham gia của các DN,
việc triển khai thí điểm chữ kí số diễn ra thông suốt.

Tuy nhiên, trong giai đoạn thực hiện thí điểm đã bộc lộ một số khó khăn, như: để có thể khai
báo chữ kí số thì DN phải đăng kí và phải được Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan
(Tổng cục Hải quan) cập nhật vào hệ thống chương trình thông quan điện tử. Điều này không
tạo được thuận lợi trong quá trình triển khai chữ kí số, bởi vì Cục Hải quan Bình Dương không có
quyền đăng kí, cập nhật chữ kí số của DN vào hệ thống.

Tờ khai thực hiện chữ kí số phải phụ thuộc vào đường truyền lên Tổng cục Hải quan, cán bộ hải
quan địa phương không có quyền truy cập để kiểm tra hoặc sửa lỗi khi có sai sót hoặc sự cố.
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Bên cạnh đó, khi có yêu cầu báo cáo về các tờ khai có sử dụng chữ kí số thì cán bộ nghiệp vụ
không thể báo cáo được vì trên chương trình thông quan điện tử hiện chưa có chức năng hỗ trợ,
theo dõi, báo cáo thống kê về chữ kí số.

Phân quyền sẽ thuận lợi hơn

Việc triển khai trong giai đoạn thí điểm diễn ra thông suốt do số lượng DN còn hạn chế. Tuy
nhiên, Cục Hải quan Bình Dương e ngại khi triển khai mở rộng tại tất các chi cục, với số lượng
DN tham gia lớn thì những khó khăn nêu trên sẽ ảnh hưởng đến quá trình thự hiện. Chính vì thế,
Cục Hải quan Bình Dương kiến nghị Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục
Hải quan) nên phân quyền cho các cục hải quan địa phương được đăng kí và cập nhật chữ kí
số của DN vào hệ thống chương trình thông quan điện tử nhằm tăng tính chủ động , thuận lợi
cho hải quan địa phương trong việc mở rộng chữ kí số.

Mặt khác, cần trang bị thiết bị kí, kiểm tra chữ kí số tại Cục Hải quan Bình Dương để việc khai
báo tờ khai có chữ kí số và phản hồi DN được nhanh chóng và chủ động hơn.

Trong thời gian chờ triển khai thiết bị chữ kí số tại Cục Hải quan Bình Dương, đề nghị Cục
Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan có giải pháp tăng băng thông, dung lượng đường
truyền giữa Cục Hải quan Bình Dương với Tổng cục Hải quan để việc khai báo các tờ khai hải
quan có chữ kí số được nhanh chóng, tránh tắc nghẽn khi triển khai mở rộng đồng loạt tại các
chi cục.

Đồng thời, cần bổ sung thêm chức năng hỗ trợ, theo dõi, thống kê, báo cáo trên chương trình
thông quan điện tử để giúp công tác thống kê, báo cáo được thuận lợi, nhanh chóng và chính
xác hơn./.

Theo Hải quan Online.
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