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Sáng nay 18-6, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Hải
quan Nhật Bản về việc triển khai dự án VNACCS.

Đồng chí Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Shinichi Goto, Phó Tổng
cục trưởng Hải quan Nhật Bản, cùng các chuyên gia hải quan hai nước Việt Nam-Nhật Bản
tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đánh giá cao chuyến
thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Hải quan Nhật Bản.

Đồng chí Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh, hiện nay Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng
đang hết sức quan tâm tới Dự án VNACCS. Hải quan Việt Nam đang xây dựng hệ thống thông
tin, xây dựng bộ máy tổ chức để quá trình vận hành hệ thống này diễn ra tốt nhất. Bên cạnh đó,
Dự án VNACCS nằm trong tiến trình cải cách hiện đại hóa hải quan và đang đóng vai trò trung
tâm. Do vậy, Hải quan Việt Nam rất chú trọng đến việc lựa chọn nhà thầu trong việc triển khai
các giai đoạn tiếp theo của dự án. Đặc biệt, trong quá trình góp ý, sửa đổi Luật Hải quan có
nhiều quy định liên quan cải cách hiện đại hóa hải quan.

Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam cũng quan tâm đến việc đào tạo, hướng dẫn cho cơ quan Hải
quan cũng như cộng đồng DN và các bộ, ngành liên quan đến dự án này. Bởi lẽ đây dự án lớn
sẽ có tác động đến không chỉ công tác quản lý hải quan mà với cả với các bộ ngành, cơ quan
liên quan và cộng đồng doanh nghiệp.
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Đồng tình và ghi nhận những nỗ lực của Hải quan Việt Nam, ông Shinichi Goto, Phó Tổng cục
trưởng Hải quan Nhật Bản nêu rõ, mục đích chuyên làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Hải
quan Nhật Bản lần này là để ghi nhận kết quả những công việc đã thực hiện và nhiệm vụ trong
thời gian tới của Dự án VNACCS.

Ông Shinichi Goto cũng nhấn mạnh, Dự án VNACCS có nhiều tiến triển rất thuận lợi thông qua
việc trao đổi chuyên môn giữa các nhóm chuyên gia của hải quan hai nước. Đồng thời, phía
Nhật Bản sẽ chọn ra các chuyên gia tốt nhất cho các nhóm làm việc này. Dự án VNACCS được
Hải quan Nhật Bản xây dựng dựa trên cơ sở kinh nghiệm tích lũy trong quá trình vận hành hệ
thống NACCS của Nhật Bản. Tuy nhiên để việc chuyển giao dự án này có hiệu quả vào thực tế
công tác quản lý hải quan ở Việt Nam, Hải quan Việt Nam phải đóng vai trò chủ thể chính.
Trước tiên, phải đề ra kế hoạch mang tính trung hạn và dài hạn cũng như lộ trình thực hiện các
công việc.

Mặt khác, cần chú trọng việc bảo hành, bảo dưỡng hệ thống CNTT, trong đó cần lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ uy tín phục vụ cho công việc này. Trong thời gian tới, Hải quan Nhật Bản sẽ
hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong việc liên kết đào tạo nhằm vận hành ổn định hệ thống khi triển
khai và hướng tới sẽ đào tạo thêm các nguồn nhân lực khác.

Theo Hải quan Online.
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