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Kính thưa: - Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Hải quan 

- Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID) tại Việt Nam – đang tham dự tại đầu cầu Cơ quan USAID.  

- Các quý vị đại diện các Bộ ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, 

doanh nghiệp và các chuyên gia 

Thưa toàn thể Quý vị! 

Xin chào mừng Quý vị tham dự trực tiếp và trực tuyến Lễ công bố Báo cáo Mức 

độ hài lòng của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính xuất nhập khẩu: Kết 

quả khảo sát năm 2020. Báo cáo công bố trong sự kiện ngày hôm nay là kết quả hợp tác 

tích cực trong một năm qua giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng 

cục Hải quan - Bộ Tài chính, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 

(USAID), nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong 

hoạt động xuất, nhập khẩu, từ đó kiến nghị tới các bộ, ngành sửa đổi các quy định pháp 

luật, nâng cao hiệu quả thực thi, góp phần tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh 

nghiệp.   

Dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự đứt gãy thương mại toàn cầu 

từ đầu năm 2020 tới nay, song xuất nhập khẩu vẫn là lĩnh vực có thành quả nổi bật của 

Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 

2020 của Việt Nam đạt 545,3 tỷ USD, tăng 5,3% so với năm trước.1 Tính chung 6 tháng 

đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% 

                                                           
1 Tổng cục Thống kê (2021), Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020, trang 609.  
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so với cùng kỳ năm trước.2 Những con số này cho thấy nỗ lực phi thường của các doanh 

nghiệp Việt Nam trong bối cảnh đang gặp rất nhiều khó khăn trong dịch bệnh. Đồng 

thời, kết quả này cũng phản ánh những cố gắng to lớn của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài 

chính và các bộ, ngành trong công tác cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho 

hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp.  

Báo cáo công bố ngày hôm nay cho thấy cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những 

cố gắng của các cơ quan nhà nước nói trên. Tổng hợp thông tin từ gần 3.700 doanh 

nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong năm vừa qua, Báo cáo phản ánh nhiều chuyển 

biến tích cực trong năm 2020 so với những năm trước:  

 Thông tin về chính sách và thủ tục hành chính xuất nhập khẩu dễ tiếp cận hơn. 

Doanh nghiệp đánh giá cao hơn về chất lượng thông tin do Cơ quan Hải quan 

cung cấp. Doanh nghiệp cũng hài lòng hơn đối với công tác hỗ trợ, giải đáp 

của các cơ quan khi doanh nghiệp gặp vướng mắc về tiếp cận thông tin.  

 Việc thực hiện các thủ tục hành chính hải quan cũng thuận lợi hơn đối với các 

doanh nghiệp. Những chuyển biến tích cực được doanh nghiệp ghi nhận việc 

khai hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hoá, nộp thuế, hoàn thuế/không thu thuế, cho 

đến giải quyết khiếu nại.   

 Một số cải cách lớn của cơ quan Hải quan trong thời gian gần đây cũng được 

các doanh nghiệp ghi nhận. Ví dụ như giảm bớt chồng chéo, trùng lặp trong 

kiểm tra sau thông quan, thủ tục xác nhận hàng hoá qua khu vực giám sát qua 

hệ thống quản lý hải quan tự động,  

 Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao hơn về chất lượng phục vụ doanh nghiệp 

của cán bộ, công chức Hải quan so với những năm trước. Mức độ thực hiện 

kỷ cương, tác phong làm việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, 

công chức Hải quan đều có những chuyển động tích cực.  

 Công tác kiểm tra, quản lý chuyên ngành vốn trước đây có nhiều phàn nàn của 

các doanh nghiệp, thì trong khảo sát 2020 đã ghi nhận những chuyển biến tích 

                                                           
2 Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý ii và 6 tháng đầu năm 2021, truy cập tại < 
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-
thang-dau-nam-2021/ > 
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cực. Một số bộ, ngành được các doanh nghiệp đánh giá cao như Bộ Công 

thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp.  

 Mức độ phổ biến của việc chi trả chi phí ngoài quy định trong quá trình thực 

hiện thủ tục xuất nhập khẩu cũng đã giảm bớt. Một mặt, thể hiện nhận thức 

của doanh nghiệp trong kinh doanh liêm chính cũng đã có chuyển biến. Mặt 

khác, cũng thể hiện những nỗ lực của Cơ quan Hải quan và các bộ, ngành khác 

trong công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức trong quá 

trình thực thi công vụ.  

Những chuyển biến nêu trên là rất tích cực và cần phát huy hơn nữa trong thời 

gian tới. Dù vậy, khảo sát của VCCI cho thấy còn rất nhiều việc cơ quan Hải quan và 

các Bộ, ngành khác cần tích cực triển khai trong thời gian tới để tiếp tục tạo thuận lợi 

thương mại cho doanh nghiệp.  

Đối với cơ quan Hải quan, các doanh nghiệp mong muốn việc cung cấp thông tin, 

hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp được chú trọng hơn và thực hiện hiệu 

quả hơn với đội ngũ chuyên trách để tư vấn và cập nhật thường xuyên thông tin. Doanh 

nghiệp kỳ vọng các thủ tục có thể thực hiện qua mạng internet một cách hoàn toàn chứ 

không phải vừa làm trên giấy, vừa làm trên mạng như hiện nay. Cơ quan Hải quan cần 

có cơ chế kết nối, chia sẻ chung về lịch sử kiểm tra thực tế hàng hóa của doanh nghiệp 

để tránh kiểm tra trùng lặp. Nhiều doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan Hải quan cần hỗ 

trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn với các thủ tục xác định mã HS và tham vấn xác định trị 

giá hải quan. Các doanh nghiệp cũng mong muốn cơ quan Hải quan có các cơ chế giám 

sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ và minh bạch trong xử lý cán bộ vi 

phạm, đồng thời có các cơ chế hiệu quả, thực chất để doanh nghiệp kiến nghị và khiếu 

nại hành vi sách nhiễu, gây phiền hà.  

Đối với các cơ quan quản lý và kiểm tra chuyên ngành, doanh nghiệp mong muốn 

cần tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành 

cũng như áp dụng triệt để việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục trực tuyến. Nhiều doanh 

nghiệp cũng cho rằng số lượng hàng hóa phải thanh, kiểm tra chuyên ngành nên tiếp tục 

giảm xuống và hạn chế tối đa việc kiểm tra trùng lặp. Các cơ quan quản lý, kiểm tra 

chuyên ngành cần áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro để giảm chi phí 
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tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Việc tăng cường chia sẻ thông tin giữa các cơ quan 

quản lý, kiểm tra chuyên ngành với cơ quan Hải quan cũng cần cải thiện, đặc biệt là ở 

các khía cạnh chia sẻ dữ liệu về thủ tục hành chính và phối hợp giải đáp vướng mắc, 

hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình làm thủ tục.   

Về tổng thể, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục kỳ vọng cơ quan Hải quan và các 

bộ ngành tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính và chuyển hẳn sang việc giải 

quyết thủ tục theo phương thức trực tuyến. Các doanh nghiệp cũng đề nghị cần tăng tính 

công khai, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện hệ thống cơ sở vật 

chất, nâng cao năng lực giải quyết công việc và tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cán 

bộ, công chức nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Cơ quan 

Hải quan và các bộ, ngành cần cải thiện hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết thủ 

tục cho doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu chi phí tuân thủ bất hợp lý và 

tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cả chuỗi thủ tục xuất nhập khẩu.  

Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã phối hợp 

rất chặt chẽ với VCCI trong việc công bố báo cáo nghiên cứu và tổ chức hội thảo ngày 

hôm nay. Xin cảm ơn Cơ quan Viện trợ Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Dự án Tạo 

thuận lợi thương mại (TFP) đã cùng hợp tác và hỗ trợ chúng tôi trong việc triển khai 

khảo sát doanh nghiệp và tổ chức hội thảo công bố báo cáo ngày hôm nay. Xin cảm ơn 

nhiều bộ, ngành đã tham gia ý kiến cho quá trình xây dựng phương pháp luận của cuộc 

khảo sát doanh nghiệp năm vừa qua. Chúng tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt gửi tới 

cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã dành thời gian trả lời khảo sát, dù đang gặp 

bộn bề khó khăn do dịch COVID-19. Thông tin mỗi doanh nghiệp cung cấp là rất quý 

giá để thúc đẩy cải cách và góp phần thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại cho các hoạt 

động xuất nhập khẩu, và chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục hưởng ứng, 

tham gia các cuộc khảo sát do VCCI tiến hành trong thời gian tới. Với vai trò là tổ chức 

quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp và là một thành viên của Ủy ban chỉ đạo 

quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương 

mại VCCI cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực làm cầu nối, đưa tiếng nói, nguyện vọng của 

doanh nghiệp tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm tạo dựng môi trường kinh 

doanh và đầu tư ngày càng tốt hơn tại Việt Nam. 

 


