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LỜI GIỚI THIỆU 
 

1. Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài 

Tại bất kỳ quốc gia nào, ngành hải quan luôn chiếm một vị trí vô cùng 

quan trọng trong nền kinh tế. Tại Việt Nam, hải quan là cơ quan được Nhà 

nước giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hải quan, quản lý đối với hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với 

phương tiện vận tải và xuất cảnh, nhập cảnh của hành khách. Nhiệm vụ của 

ngành Hải quan rất là nặng nề do phạm vi quản lý của ngành rất rộng lớn lại 

phức tạp. 

   Xu thế hội nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay đã mang lại nhiều 

cơ hội phát triển cho nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên bên cạnh đó lại mang lại 

nhiều nguy cơ đòi hỏi ngành Hải quan phải có sự quản lý ngày càng có hiệu 

quả và phải có biện pháp quản lý phù hợp khi mà lưu lượng hàng hoá xuất 

nhập khẩu ngày càng tăng, ngày càng xuất hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu tinh 

vi với số lượng lớn, mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Hải quan nước 

ta đã có nhiều biện pháp để quản lý đối với đối tượng này, trong đó quản lý 

thông qua biện pháp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

thương mại là một cách rất hữu hiệu. Việc thiết kế quy trình thủ tục hải quan 

với các bước chặt chẽ, hợp lý thể hiện được vai trò quản lý của hải quan đối 

với hàng hoá qua lãnh thổ hải quan. Do vậy, vai trò của việc làm thủ tục hải 

quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là rất quan trọng. 

  Ngày 7/11/2006, Việt Nam được kết nạp trở thành thành viên chính 

thức của tố chức thương mại thế giới WTO. Gia nhập WTO, Việt Nam phải 

chấp nhận cả gói hiệp định của WTO, trong đó có hiệp định liên quan đến 

lĩnh vực hải quan. Do đó, ngành hải quan sẽ phải tiến hành tiếp tục cải cách, 
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hiện đại hoá quy trình thủ tục hải quan theo hướng vừa quản lý chặt chẽ, vừa 

tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tự do hoá thương mại. 

 Trong thời ký mở cửa nền kinh tế hiện nay, Nhà nước luôn có những 

chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, các dự án đầu tư đổ vào Việt Nam 

ngày càng nhiều, kéo theo sự gia tăng của nhu cầu nhập khẩu máy móc,thiết 

bị tạo tài sản cố định. Mặt hàng này được hưởng rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là 

ưu đãi về thuế, nên quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng này có một 

số điểm khác biệt cần lưu ý so với quy trình chung và thường bị các doanh 

nghiệp lợi dụng để trốn thuế, gian lận thương mại xảy ra ở mặt hàng này là rất 

lớn. 

 Chính vì những lý do đó, quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy 

móc, thiết bị tạo tài sản cố định củ dự án đầu tư đứng trước yêu cầu cần được 

cải cách, hiện đại hoá cho phù hợp với tình hình mới. 

2. Tuyên bố vấn đề nghiên cứu 

Trước những yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quy trình thủ tục hải quan 

nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư như đã đề 

cập ở trên, Tổng Cục hải quan và các đơn vị có liên quan đã từng bước khắc 

phục kịp thời, đưa ra những quy định mới bổ sung, đồng thời tiếp tục nghiên 

cứu cải cách quy trình thủ tục hải quan nhằm tạo ra một môi trường thông 

thoáng khuyến khích đầu tư, mặt khác, vẫn đảm bảo sự quản lý chặt chẽ của 

cơ quan hải quan.  

Thực tế đó đã tạo cho tôi một sự quan tâm đặc biệt muốn được đi sâu 

tìm hiểu thực tế quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư. 

Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài:“Cải cách quy trình thủ tục 

hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu 
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tư theo hướng hiện đại hóa phù hợp với các quy định của WTO” để làm 

luận văn tốt nghiệp. 

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Làm rõ cơ sở khoa học và những quy định chung về quy trình thủ tục 

hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 

- Đánh giá quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo  

tài sản cố định của dự án đầu tư. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hiện đại hóa, đơn giản hóa quy trình thủ 

tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 

4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Do khuôn khổ có hạn, nên bài viết chỉ đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất 

liên quan tới quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo  tài sản cố 

định của dự án đầu tư. 

- Bài viết chỉ nghiên cứu trong phạm vi Tổng Cục hải quan 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phỏng vấn, đặt câu hỏi: tiến hành phỏng vấn trực tiếp, đặt ra các câu 

hỏi trực tiếp tới các vị lãnh đạo Vụ giám sát quản lý – Tổng Cục hải quan 

nhằm có được cái nhìn rõ nét hơn về công tác thực hiện quy trình thủ tục hải 

quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại 

Tổng Cục (danh sách tại phụ lục 1). 

          - Phương pháp thu thập dữ liệu: xin số liệu trực tiếp về máy móc, thiết 

bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại phòng Công nghệ thông 

tin, Tổng Cục hải quan; tìm kiếm, thu thập các văn bản hướng dẫn có liên 

quan đến quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của các dự án đầu tư tại Vụ giám sát quản lý - Tổng Cục hải quan và 

thông tin về số vụ vi phạm quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Vụ pháp chế - Tổng Cục hải 



 5

quan. Đồng thời tiến hành truy cập vào các Website như Website của Tổng 

Cục hải quan; của các Cục, Chi cục hải quan; của các tờ báo điện tử,....  

6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 

Đề tài của tôi gồm có 3 chương chính: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quy trình thủ tục hải quan 

nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư. 

Chương 2: Thực trạng công tác thực hiện quy trình thủ tục hải quan nhập 

khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại 

Tổng Cục hải quan. 

Chương 3:  Một số giải pháp hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan nhập 

khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 
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CHƯƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY TRÌNH THỦ 

TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠO TÀI 

SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

1.1. Lý luận chung về thủ tục hải quan và quy trình thủ tục hải quan 

1.1.1 Khái niệm thủ tục hải quan 

Theo Công ước quốc tế về Đơn giản và Hài hòa thủ tục Hải quan (còn 

gọi là Công ước Kyoto) có hiệu lực từ năm 1974, bản sửa đổi, bổ sung được 

Hội đồng Tổ chức Hải quan thế giới WCO phê chuẩn vào tháng 6 năm 1999 

và có hiệu lực vào ngày 3 tháng 2 năm 2006, thủ tục hải quan là tất cả các 

hoạt động tác nghiệp mà bên hữu quan và bên hải quan phải thực hiện nhằm 

đảm bảo sự tuân thủ pháp luật hải quan. 

Còn theo Luật Hải quan Việt Nam thì thủ tục hải quan là các công việc 

mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định 

của pháp luật đối với hàng hoá, phương tiện vận tải. 

Như vậy, thủ tục hải quan có thể hiểu là trình tự các bước công việc mà 

người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của 

pháp luật khi thực hiện hoạt động XK, NK. 

Việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá XK, NK thương mại thể hiện vai 

trò quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động XNK. Mục tiêu quản lý của 

Nhà nước đối với hoạt động này là tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình thủ 

tục hải quan, đồng thời phải đảm bảo kiểm tra giám sát có hiệu quả. Khi làm 

thủ tục hải quan, cả người khai hải quan và công chức hải quan đều phải tuân 

theo các quy định cụ thể và phải hiểu rõ các bước công việc mình cần phải làm, 

để thực hiện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 
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1.1.2. Khái niệm quy trình thủ tục hải quan 

Quy trình thủ tục hải quan là trình tự các bước công việc mà công chức 

hải quan phải thực hiện để thông quan hàng hoá XK, NK theo quy định của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Quy trình thủ tục hải quan thường được ban hành kèm theo bởi một Quyết 

định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (có thể là Quyết định của Bộ Tài chính 

hoặc có thể là Quyết định của Tổng cục Hải quan). 

Tuỳ thuộc vào trình độ quản lý cũng như tình hình phát triển kinh tế, 

hội nhập kinh tế quốc tế trong từng thời kỳ mà các quy trình thủ tục hải quan 

cũng được xây dựng khác nhau. Đồng thời qua thực tiễn áp dụng, các quy 

trình thủ tục này sẽ được thay đổi dần sao cho phù hợp với tình hình thực tế 

của các hoạt động XNK, đáp ứng được yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan. 

1.1.3. Khái quát chung về Vụ giám sát quản lý - Tổng Cục Hải Quan. 

1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của Vụ giám sát quản lý 

 Vụ giám sát quản lý có 1 cấp trưởng (Vụ trưởng), 4 cấp phó (Phó vụ 

trưởng) và 40 chuyên viên. 

 Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về toàn bộ hoạt 

động của đơn vị. 

 Phó vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được 

phân công. 

 Các chuyên viên chịu sự lãnh đạo, phân công công công việc trực tiếp 

từ Vụ trưởng và các Phó vụ trưởng. 

1.1.3.2. Nhiệm vụ của Vụ giám sát quản lý 

 - Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 

các quy chế, quy trình nghiệp vụ về  thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải 

quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, 

phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; về thực hiện bảo vệ 
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quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; về tổ chức thực 

hiện các điều ước quốc tế về hải quan mà Việt Nam tham gia hoặc ký kể trình 

cấp có thẩm quyền ban hành. 

 - Đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách 

quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, phương tiện 

vận tải xuất nhập cảnh liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Vụ. 

 - Xây dựng các đề án, giải pháp thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám 

sát hải quan. 

 - Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hiện đại hoá về nghiệp vụ 

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; đề xuất việc trang bị các phương 

tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan. 

 - Trình Tổng cục trưởng quyết định cấp giấy phép thành lập kho ngoại 

quan, kho bảo thuế, quyết định thành lập địa điểm kiểm tra, thực tế hàng hoá, 

xuất khẩu, nhập khẩu ngoài cửa khẩu theo quy định của pháp luật. 

 - Quản lý hoạt động của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá 

xuất nhập khẩu thuộc Tổng Cục Hải Quan theo phân công của Tổng cục 

trưởng; hướng dẫn, quản lý việc sử dụng kết quả phân tích, phân loại hàng 

hoá xuất nhập khẩu. 

 - Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong nghành thực hiện nghiệp vụ về 

thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, 

quá cảnh; hướng dẫn việc xác định xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu, phân 

loại hàng hoá, thanh khoản hồ sơ hải quan đối với hàng đầu tư, gia công, hàng 

sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất và hàng tạm xuất tái nhập và các 

loại hình xuất nhập khẩu khác theo quy định của Luật Hải quan và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan,…và một số nhiệm vụ khác do Tổng cục 

trưởng giao. 
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1.1.3.3. Cơ sở vật chất của Vụ giám sát quản lý 

 Vụ giám sát quản lý nằm trong khuôn viên của Tổng cục hải quan – 

162 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội, được xây dựng theo thiết kế hiện 

đại khang trang, thể hiện một cơ quan công quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển 

, mở rộng của quản lý hải quan hiện đại.  

 Các phòng làm việc của Vụ đều được trang bị máy điều hoà, mỗi nhân 

viên có một bàn làm việc, một máy tính hiện đại kết nối mạng internet và 

mạng cục bộ riêng biệt, và nhiều thiết bị văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ 

công việc khác. 

Tuy nhiên, hiện nay, phòng làm việc của nhân viên còn khá chật hẹp 

gây ra một số bất tiện trong quá trình làm việc, đòi hỏi phải được mở rộng 

không gian làm việc hơn. 

1.2. Những lý luận chung về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy 

móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho các dự án đầu tư. 

1.2.1. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối với máy móc thiết bị tạo 

tài sản cố định cho dự án đầu tư không thuộc đối tượng miễn thuế nhập 

khẩu 

(Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng này tại phụ lục 2) 

1.2.1.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình 

thức, mức độ kiểm tra 

 Đây là bước đầu tiên trong quy trình thủ tục hải quan, cán bộ làm thủ 

tục phải thực hiện những công việc như sau: 

 - Nhập mã số thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp để kiểm tra điều 

kiện cho phép mở tờ khai của doanh nghiệp trên hệ thống (có bị cưỡng chế 

không) và kiểm tra ân hạn thuế, bảo lãnh thuế;  
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               + Nếu không được phép đăng ký Tờ khai thì thông báo bằng 

phiếu yêu cầu nghiệp vụ cho người khai hải quan biết trong đó nêu rõ lý do 

không được phép đăng ký Tờ khai; 

               + Nếu được phép đăng ký tờ khai thì tiến hành kiểm tra sơ bộ 

hồ sơ hải quan (thực hiện theo quy định tại điểm III, mục I phần B Thông tư 

112/2005/TT-BTC). Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhập thông tin Tờ khai vào hệ thống 

máy tính: 

* Trường hợp tiếp nhận hồ sơ thủ công (hồ sơ giấy) thì nhập máy các 

thông tin trên tờ khai hải quan, tờ khai trị giá và các thông tin liên quan khác 

(nếu có). Trường hợp hồ sơ luồng xanh có thuế thì in “chứng từ ghi số thuế 

phải thu” theo quy định. 

* Trường hợp tiếp nhận khai hải quan bằng phương tiện điện tử (đĩa 

mềm, truyền qua mạng...) thì cập nhật dữ liệu vào hệ thống máy tính và các 

thông tin liên quan khác (nếu có); 

- Sau khi nhập các thông tin vào máy tính, thông tin được tự động xử lý 

(theo chương trình hệ thống quản lý rủi ro) và đưa ra Lệnh hình thức, mức độ 

kiểm tra.  

 Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra gồm một số tiêu chí cụ thể theo mẫu, 

có 3 mức độ khác nhau (mức 1; 2; 3 tương ứng xanh, vàng, đỏ ).  

+ Mức (1): miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá 

(luồng xanh); 

+ Mức (2): kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng 

vàng); 

+ Mức (3): kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hoá (luồng 

đỏ). 
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Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra thuộc mức (3) (luồng đỏ) có 3 mức độ 

kiểm tra thực tế (thực hiện theo quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC) 

như sau: 

+ Mức (3).a : Kiểm tra toàn bộ lô hàng; 

+ Mức (3).b: Kiểm tra thực tế 10% lô hàng, nếu không phát hiện vi phạm 

thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho tới khi 

kết luận được mức độ vi phạm.  

+ Mức (3).c: Kiểm tra thực tế tới 5% lô hàng, nếu không phát hiện vi 

phạm thì kết thúc kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì tiếp tục kiểm tra cho 

tới khi kết luận được mức độ vi phạm. 

 - Những trường hợp công chức đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra: 

+ Đối với những Chi cục Hải quan, nơi máy tính chưa đáp ứng được việc 

phân luồng tự động thì công chức tiếp nhận hồ sơ căn cứ các tiêu chí về phân 

loại doanh nghiệp (doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan, doanh 

nghiệp nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan), chính sách mặt hàng, thông 

tin khác... đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra và ghi vào ô tương ứng trên 

Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra (được in sẵn) và chuyển bộ hồ sơ hải quan 

cùng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh đạo Chi cục để xem xét 

quyết định. 

+ Đối với những trường hợp máy tính đã xác định được hình thức, mức 

độ kiểm tra trên Lệnh nhưng công chức hải quan nhận thấy việc xác định của 

máy tính là chưa chính xác do có những thông tin tại thời điểm làm thủ tục hệ 

thống máy tính chưa được tích hợp đầy đủ (lưu ý các thông tin về chính sách 

mặt hàng và hàng hoá thuộc diện ưu tiên thủ tục hải quan…), xử lý kịp thời 

thì đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra khác bằng cách ghi vào ô tương ứng 

trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra,  ghi lý do điều chỉnh vào Lệnh và 
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chuyển bộ hồ sơ hải quan cùng Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh 

đạo Chi cục để xem xét quyết định.  

 - Kết thúc công việc tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ hồ sơ, đăng ký Tờ khai 

công chức bước 1 in Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, ký tên và 

đóng dấu số hiệu công chức vào ô dành cho công chức bước 1 ghi trên Lệnh 

hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và ô “cán bộ đăng ký” trên Tờ khai hải 

quan. 

        - Chuyển toàn bộ hồ sơ kèm Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra cho Lãnh 

đạo Chi cục để xem xét, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và 

ghi ý kiến chỉ đạo đối với các bước sau (nếu có); 

- Lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan. Sau 

khi Lãnh đạo Chi cục quyết định hình thức, mức độ kiểm tra hải quan, hồ sơ 

được luân chuyển như sau: 

          * Đối với hồ sơ luồng xanh: 

+ Lãnh đạo Chi cục chuyển trả cho công chức bước 1 để ký xác nhận, 

đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ 

khai hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, mẫu HQ2002XK hoặc ô 

38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu HQ2002NK); 

+ Sau khi ký, đóng dấu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải 

quan” trên tờ khai hải quan, công chức bước 1 chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận 

thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho 

người khai hải quan. 

 * Đối với hồ sơ luồng vàng, luồng đỏ: 

+ Lãnh đạo Chi cục chuyển hồ sơ cho công chức bước 2 để kiểm tra chi 

tiết hồ sơ, giá, thuế.  

1.2.1.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 

 Công việc của cán bộ công chức hải quan thực hiện bước này gồm: 
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 - Kiểm tra chi tiết hồ sơ . 

  - Kiểm tra giá tính thuế, kiểm tra mã số, chế độ, chính sách thuế và 

tham vấn giá (nếu có) theo quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối 

với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành; 

 - Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ thấy phù hợp, thì nhập thông tin chấp nhận 

vào máy tính và in “chứng từ ghi số thuế phải thu” theo quy định của Bộ Tài 

chính. 

- Kết thúc công việc kiểm tra ở bước 2 nêu trên, Ghi kết quả kiểm tra chi 

tiết hồ sơ vào Lệnh hình thức mức độ kiểm tra (phần dành cho công chức 

bước 2) và ghi kết quả kiểm tra việc khai thuế vào tờ khai hải quan (ghi vào ô 

“phần kiểm tra thuế”), ký tên và đóng dấu số hiệu công chức vào Lệnh hình 

thức, mức độ kiểm tra hải quan và vào Tờ khai hải quan. Trường hợp có nhiều 

công chức hải quan cùng kiểm tra chi tiết hồ sơ thì tất cả các công chức đã 

kiểm tra phải ký xác nhận vào phần ghi kết quả kiểm tra trên Tờ khai hải quan 

và trên Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan theo hướng dẫn của Lãnh 

đạo Chi cục. Cụ thể như sau: 

          * Đối với hồ sơ luồng vàng có kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ phù 

hợp với khai báo của người khai hải quan thì: 

+ Ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác nhận đã làm thủ 

tục hải quan” trên Tờ khải hải quan (ô 26 trên Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, 

mẫu HQ2002XK hoặc ô 38 trên Tờ khai hàng hoá nhập khẩu, mẫu 

HQ2002NK). Trường hợp có nhiều công chức hải quan cùng kiểm tra thì 

công chức thực hiện kiểm tra cuối cùng hoặc công chức được Lãnh đạo Chi 

cục phân công, chỉ định  ký xác nhận vào ô “xác nhận đã làm thủ tục hải 

quan” trên Tờ khải hải quan; 

+ Chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm 

thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan. 
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*  Đối với hồ sơ luồng đỏ có kết quả kiểm tra chi tiết phù hợp với khai 

báo của người khai hải quan và/ hoặc có vấn đề cần lưu ý thì ghi vào Lệnh 

hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và chuyển cho công chức bước 3 thực 

hiện. 

* Nếu kiểm tra chi tiết hồ sơ (vàng và đỏ) phát hiện có sự sai lệch, chưa 

phù hợp, cần điều chỉnh, có nghi vấn, có vi phạm thì đề xuất biện pháp xử lý 

và chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định: 

+ Quyết định thông quan hoặc tạm giải phóng hàng; và/hoặc 

+ Kiểm tra lại hoặc thay đổi mức kiểm tra thực tế hàng hóa;và/ hoặc 

+ Tham vấn giá;và/ hoặc 

+ Trưng cầu giám định hàng hoá; và/hoặc 

+ Lập Biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm hành chính về hải quan. 

1.2.1.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 

Bước này do công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá thực 

hiện. Việc kiểm tra thực tế hàng hoá được thực hiện bằng máy móc, thiết bị 

như máy soi, cân điện tử … hoặc kiểm tra thủ công. Việc ghi kết quả kiểm tra 

thực tế hàng hoá phải đảm bảo rõ ràng, đủ thông tin cần thiết về hàng hoá để  

đảm bảo xác định chính xác mã số hàng hoá, giá, thuế hàng hoá. 

Công việc bước này bao gồm: 

- Tiếp nhận văn bản đề nghị của doanh nghiệp về việc điều chỉnh khai 

báo của người khai hải quan trước khi kiểm tra thực tế hàng hoá, đề xuất trình 

lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định (nếu có). 

- Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá: 

        + Kiểm tra tình trạng bao bì, niêm phong hàng hoá; 

        + Kiểm tra thực tế hàng hoá theo hướng dẫn ghi tại Lệnh hình thức, 

mức độ kiểm tra  
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- Ghi kết quả kiểm tra thực tế vào Tờ khai hải quan; yêu cầu phải mô tả 

cụ thể cách thức kiểm tra, mặt hàng thuộc diện kiểm tra, đủ các thông tin cần 

thiết để xác định mã số phân loại hàng hoá, giá tính thuế và vấn đề liên quan. 

Ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “phần ghi kết quả kiểm tra của Hải 

quan” trên Tờ khai hải quan (tất cả các công chức cùng tiến hành kiểm tra 

thực tế phải ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào ô này). 

- Nhập kết quả kiểm tra thực tế vào hệ thống máy tính. 

- Xử lý kết quả kiểm tra: 

           + Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá phù hợp với khai báo của 

người khai hải quan thì ký xác nhận, đóng dấu số hiệu công chức vào ô “xác 

nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan. Trường hợp, có nhiều 

công chức cùng tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá thì việc ký xác nhận vào 

ô “xác nhận đã làm thủ tục hải quan” trên tờ khai hải quan chỉ cần một công 

chức đại diện ký theo phân công, chỉ định của Lãnh đạo Chi cục.  

              + Chuyển bộ hồ sơ cho bộ phận thu lệ phí hải quan, đóng dấu 

“đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan. 

Nếu kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá có sự sai lệch so với khai báo của 

người khai hải quan thì đề xuất  biện pháp xử lý và chuyển hồ sơ cho Lãnh 

đạo Chi cục để xem xét quyết định: 

               + Kiểm tra tính thuế lại và ra quyết định điều chỉnh số thuế phải 

thu;và/ hoặc 

               + Lập Biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm;và/ hoặc 

                       + Quyết định thông quan hoặc tạm giải phóng hàng. 

1.2.1.4. Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả 

tờ khai cho người khai hải quan 

Cán bộ hải quan thực hiện bước này cần thực hiện những công việc như 

sau: 
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- Kiểm tra biên lai thu thuế, bảo lãnh của Ngân hàng/Tổ chức tín dụng về 

số thuế phải nộp đối với hàng phải nộp thuế ngay; 

- Thu lệ phí hải quan; 

- Đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan” (mẫu số 3 ban hành kèm theo 

Quyết định 120/2001/QĐ-TCHQ ngày 23.11.2001) vào góc bên phải, phía 

trên mặt trước của Tờ khai hải quan (đóng đè lên ký hiệu tờ khai HQ/2002-

NK hoặc HQ/2002-XK); 

- Vào sổ theo dõi và trả Tờ khai hải quan cho người khai hải quan; 

- Bàn giao hồ sơ cho bộ phận phúc tập theo mẫu Phiếu tiếp nhận, bàn 

giao hồ sơ hải quan ban hành kèm theo quy trình này (mẫu 02: PTN-

BGHS/2006). 

1.2.1.5. Phúc tập hồ sơ 

- Nhận hồ sơ hải quan từ bộ phận thu lệ phí hải quan; 

- Phúc tập hồ sơ theo quy trình phúc tập hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban  

hành. 

1.2.2. Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạo 

tài sản cố định cho dự án đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu 

 Theo quy định tại thông tư 59/2007/TT-BTC, thiết bị, máy móc tạo tài 

sản cố định của các dự án khuyến khích đầu tư (được quy định tại Danh mục 

A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định số 

108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ - xem phụ lục), thì thuộc đối 

tượng được miễn thuế nhập khẩu. 

 Với đối tượng thiết bị, máy móc này, trước khi làm thủ tục hải quan 

nhập khẩu, doanh nghiệp cần phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu 

miễn thuế cho cả dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án từng hạng 

mục công trình của dự án với Cục hải quan địa phương (trường hợp Cục hải 

quan địa phương ủy quyền cho Chi cục hải quan đăng ký danh mục hàng hóa 



 17 

nhập khẩu miễn thuế thì phải ký thừa ủy quyền và phải đóng dấu Cục hải 

quan như quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 

8/4/2004 cảu Chính phủ về công tác văn thư). 

 Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

 - Công văn kèm danh mục hàng miễn thuế của doanh nghiệp đề nghị 

đăng ký danh mục hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu 

của dự án đầu tư. 

 - Bản cam kết sử dụng đúng mục đích được miễn thuế của người nộp 

thuế. 

 - Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

ưu đãi đầu tư (bản sao); xuất trình bản chính để đối chiếu. 

 - Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư (bản sao); xuất trình bản 

chính để đối chiếu. 

 Sau khi đã đăng ký danh mục hàng miễn thuế, quy trình thủ tục hải 

quan được cơ quan hải quan tiến hành theo 5 bước như đối với thiết bị, máy 

móc tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư không thuộc đối tượng miễn thuế 

(như đã nêu ở mục 2.3.1), tuy nhiên cần lưu ý một số điểm như sau: 

- Khi thực hiện bước thứ 2, tức là bước kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, 

thuế, cán bộ công chức hải quan thực hiện các thủ tục miễn thuế theo quy 

định, cụ thể như sau: 

 +  Kiểm tra khai báo của người nộp thuế và đối chiếu với các quy 

định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế. 

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 3 ngày làm 

việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cơ quan hải quan phải thông báo cho người 

nộp thuế để hoàn chỉnh hồ sơ hoặc trả lời lý do không thuộc đối tượng được 

miễn thuế. 

           + Trường hợp hồ sơ không thuộc đối tượng miễn thuế, cơ quan 
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hải quan nơi làm thủ tục hải quan tính thuế, thông báo lý do và số tiền thuế 

phải nộp cho người nộp thuế và xử phạt theo qui định hiện hành. 

+ Trường hợp đúng đối tượng, hồ sơ đầy đủ, chính xác, thì thực 

hiện miễn thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ và ghi rõ trên Tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và Tờ khai hải quan gốc 

do người nộp thuế lưu: "Hàng hoá được miễn thuế theo điểm... Mục... Phần... 

Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Bộ Tài chính". 

 - Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hết lượng hàng hóa ghi trên danh mục 

hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký, Chi cục hải quan làm  thủ tục nhập 

khẩu cho lô hàng cuối cùng xác nhận “đã nhập khẩu hết hàng hóa” lên Phiếu 

theo dõi trừ lùi (bản doanh nghiệp xuất trình); doanh nghiệp gửi 1 bản sao 

phiếu này cho Cục hải quan nơi đăng ký danh mục và cấp phiếu theo dõi trừ 

lùi để theo dõi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỦ 

TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỂ TẠO 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
 

2.1. Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của các nhân tố môi trường 

đến hoạt động triển khai quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. 

2.1.1. Các nhân tố bên trong 

 * Hệ thống tổ chức, con người  

 Thời gian qua, Tổng Cục hải quan đã tổ chức thường xuyên các khoá 

đào tạo tại cơ quan Tổng cục và các Cục Hải quan địa phương... cho nhiều 

loại đối tượng cán bộ công chức để cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ và kiến thức chuyên sâu, cũng như các kiến thức phụ trợ khác, nên 

đa số cán bộ công chức hải quan thực hiện quy trình thủ tục đã được đào tạo 

chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp có tinh thần phục vụ 

văn minh lịch sự, có kỷ luật, phẩm chất đạo đức tốt. 

 Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ hải quan đang rất cần được trẻ hóa, 

bởi đa số cán bộ đã lớn tuổi, và điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng 

tiếp cận công nghệ thông tin, xử lý các thông tin trên máy tính. 

 Thêm vào đó, trình độ ngoại ngữ, tin học của đa số cán bộ còn yếu, 

chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đổi mới, hiện đại hóa thủ tục hải quan. 

 * Các công cụ hỗ trợ 

 Mỗi cán bộ công chức thực hiện quy trình thủ tục hải quan đều được 

trang bị máy tính, máy in và các phần mềm hỗ trợ công tác. Tuy nhiên vẫn 

còn tồn tại tình trạng máy móc thiết bị không đồng bộ, nhiều máy chủ còn qua 

tải do cấu hình thấp. 
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 Phần mềm hệ thống khai báo từ xa chưa ổn định, thiếu tính đồng bộ, 

chưa được phổ biến đến doanh nghiệp gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác 

thực hiện khai báo từ xa. 

 Hệ thống truyền, nhận thông tin có tốc độ quá chậm do phải tải nhiều 

phần mềm cùng một lúc hoặc do cấu hình quá cũ dẫn đến tình trạng thất lạc 

dữ liệu trong quá trình truyền, nhận hoặc xảy ra sự cố quá tải. 

2.1.2. Nhân tố bên ngoài 

 Do hiện nay quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối với thiết bị, máy 

móc tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư đã áp dụng hình thức khai báo từ xa, 

nên đòi hỏi các doanh nghiệp nhập khẩu phải đầu tư trang thiết bị, phần mềm 

để kết nối với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp 

vẫn chưa đầu tư được trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kết nối với cơ quan hải 

quan, gây khó khăn trở ngại, chậm tiến độ thực hiện thông quan hàng hóa. 

 Bên cạnh đó, nhân viên làm về thủ tục hải quan của doanh nghiệp còn 

thiếu kinh nghiệm, việc cập nhật thông tin hệ thống văn bản còn hạn chế, dẫn 

tới tình trạng khai báo thủ tục hải quan còn sai, thiếu. 

 Nhiều doanh nghiệp thường ủy quyền cho một đơn vị làm công tác khai 

báo hải quan, tuy nhiên đơn vị dịch vụ này không nắm được về thực tế hàng 

hóa, dẫn tới việc truyền đạt thông tin của cơ quan hải quan với người khai hải 

quan chưa thực sự đảm bảo khách quan. 

 Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp mua máy móc, thiết bị theo hệ thống 

dây chuyền, có thể nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian dài (do việc lắp 

đặt máy móc mất nhiều thời gian) nên không nắm rõ một cách hệ thống quy 

trình thực tế lắp đặt hàng hóa, việc lắp đặt lại do chuyên gia nước ngoài đảm 

nhiệm . Do đó, khi phát hiện ra sai sót trong khai báo, thì lại yêu cầu được bổ 

sung trong khi đã khai với cán bộ hải quan và cán bộ hải quan đã tiến hành 

làm thủ tục. 
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2.2. Thực trạng quá trình triển khai quy trình thủ tục hải quan nhập 

khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại Tổng Cục 

hải quan 

2.2.1. Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình 

thức, mức độ kiểm tra 

 Hồ sơ hải quan mà doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục 

cũng giống như tất cả các loại mặt hàng khác, tức là bao gồm: 

- Tờ khai hải quan: 02 bản chính;  

- Hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương hợp đồng: 01 bản sao; 

- Hóa đơn thương mại: 01 bản chính, và 01 bản sao; 

- Vận tải đơn: 01 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản 

vận tải đơn có ghi chữ copy. 

Tuy nhiên, theo các ý kiến tham gia phỏng vấn và các thông tin thu 

thập được, trên thực tế, do mặt hàng thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định của 

dự án đầu tư thường thuộc đối tượng được miễn thuế và nhiều ưu đãi khác (do 

hầu hết các dự án đầu tư đều được các địa phương có chính sách ưu tiên, 

khuyến khích), nên bộ hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị, nộp cho cơ quan hải quan 

của các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng này thường phức tạp hơn so với 

các mặt hàng khác. Cụ thể, ngoài các chứng từ đã nêu ở trên, doanh nghiệp 

nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thuộc đối 

tượng miễn thuế cần phải nộp thêm các giấy tờ sau: 

 - Công văn kèm danh mục hàng miễn thuế của doanh nghiệp đề nghị 

đăng ký danh mục hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu 

của dự án đầu tư, cam kết sử dụng đúng mục đích. 
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 - Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận 

ưu đãi đầu tư (bản sao); xuất trình bản chính để đối chiếu.  

 - Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo 

Mẫu.  

 Điều đó dẫn đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ của cán bộ hải quan khó 

khăn hơn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và ý thức làm việc của cán bộ hải 

quan phải cao hơn. 

 Các ý kiến cho biết, hiện nay đối với mặt hàng thiết bị, máy móc tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư, việc tiếp nhận hồ sơ, khai báo hải quan hầu hết 

được thực hiện thông qua khai báo từ xa. Điều này cũng được minh chứng 

qua các số liệu thực tế: 

Bảng 1. Tỷ lệ phần trăm số tờ khai từ xa của doanh nghiệp nhập khẩu 

máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

Năm Tổng số tờ khai đã đăng ký 
Tổng số tờ khai thực 

hiện khai hải quan từ xa 
Tỷ lệ % 

2007 40.350 20.540 50.9% 

2008 44.650 24.559 55% 
                                      

  Nguồn: Vụ giám sát quản lý – Tổng Cục Hải Quan 

 Đối với việc áp dụng khai báo từ xa, doanh nghiệp có thể khai báo từ 

nhà bộ hồ sơ nhập khẩu bằng dữ liệu điện tử rồi truyền đến cơ quan hải quan. 

Doanh nghiệp có thể lựa chọn 3 hình thức (3 phần mềm) như khai qua phần 

mềm của hải quan được cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp hay qua trang 

web của cục hoặc phần mềm của chính doanh nghiệp viết theo những tiêu chí 

của hải quan, sau đó dùng đường truyền Internet chuyển đến cơ quan hải 

quan.  Do đó, doanh nghiệp có thể rút ngắn được thời gian tiếp nhận hồ sơ, 
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tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí, đồng thời tránh được sự gây phiền 

hà, sách nhiễu từ phía cán bộ hải quan. 

 Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho biết, tỷ lệ khai báo từ xa đối với mặt 

hàng này tuy cao nhưng lại phân bổ không đồng đều giữa các địa phương, có 

địa phương tỷ lệ này là rất cao nhưng có địa phương tỷ lệ lại rất thấp, thậm 

chí có nơi chưa áp dụng phương pháp này. Cụ thể, ta có bảng số liệu năm 

2008 tại các địa phương như sau: 

Bảng 2. Tỷ lệ số tờ khai từ xa của các địa phương năm 2008 

STT Tên hải quan Tỷ lệ phần trăm số tờ khai 
từ xa/tổng số tờ khai (%) 

1 Thành phố Hà Nội 97,7 

2 Thành phố Hồ Chí Minh 29,2 

3 Thành phố Hải Phòng 97,6 

4 Cục hải quan Hà Giang 1,0 

5 Cục hải quan Cao Bằng 12,4 

6 Cục hải quan Điện Biên 0,0 

7 Cục hải quan Lào Cai 88,4 

8 Cục hải quan Lạng Sơn 60,0 

9 Cục hải quan Quảng Ninh 15,0 

10 Cục hải quan Thanh Hóa 30,0 

11 Cục hải quan Nghệ An 34,2 

12 Cục hải quan Hà Tĩnh 0,0 

13 Cục hải quan Quảng Bình 23,5 

14 Cục hải quan Quảng Trị 80,0 

15 Cục hải quan Thừa Thiên Huế 79,8 

16 Thành phố Đà Nẵng 82,0 
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17 Cục hải quan Quảng Ngãi 89,3 

18 Cục hải quan Bình Định 30,0 

19 Cục hải quan Gia Lai 71,0 

20 Cục hải quan Đắc Lắc 51,5 

21 Cục hải quan Khánh Hòa 0,3 

22 Cục hải quan Bình Dương 99,0 

23 Cục hải quan Tây Ninh 98,3 

24 Cục hải quan Đồng Nai 100,0 

25 Cục hải quan Long An 28,8 

26 Cục hải quan Đồng Tháp 50,0 

27 Cục hải quan An Giang 43,0 

28 Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu 98,8 

29 Cục hải quan Tiền Giang 2,6 

30 Thành phố Cần Thơ 83,7 

31 Cục hải quan Cà Mau 72,8 

32 Cục hải quan Quảng Nam 30,0 

33 Cục hải quan Bình Phước 100,0 
                                      

Nguồn: Cục CNTT-TKHQ Tổng Cục hải quan 

 Theo các ý kiến cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên có thể là: 

 - Thứ nhất, những doanh nghiệp cần nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo 

tài sản cố định của dự án đầu tư tại địa phương đó thường tập trung ở địa 

điểm gần với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục. 

 - Thứ hai, tại một số địa phương, trang thiết bị máy móc không đủ để 

triển khai khai báo từ xa, hoặc trang thiết bị, phần mềm yếu kém, quá tải, hay 

xảy ra lỗi hệ thống, đường truyền kết nối chậm, gây phiền hà, mất thời gian 
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cho công tác làm thủ tục nên doanh nghiệp không thực hiện khai báo từ xa mà 

đến tận nơi để khai báo hải quan. 

 - Thứ ba, có thể do cơ quan hải quan tại địa phương chưa chú trọng phổ 

biến những lợi ích của khai báo từ xa đến doanh nghiệp. 

 Theo như các ý kiến phỏng vấn cùng các số liệu thu  thập được, thiết 

bị, máy móc tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thường được phân vào hàng 

hóa luồng xanh khi thông quan ( chiếm 85%), chỉ có 10% thuộc luồng vàng 

và 5% thuộc luồng đỏ. 

 Lý giải về điều này, các ý kiến cho biết, đó là do mặt hàng máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thường là hàng hóa được Nhà 

nước nói chung và chính quyền các địa phương nói riêng rất khuyến khích, 

được hưởng nhiều ưu đãi ví dụ như ưu đãi về thuế. 

 Việc phân luồng hiện nay được thực hiện bằng hệ thống máy tính dựa 

trên hệ thống quản lý rủi ro, nên chủ yếu là khách quan, chính xác. Tuy nhiên, 

vẫn xuất hiện những sai sót từ phần mềm hệ thống, khiến trong một số trường 

hợp doanh nghiệp thắc mắc tại sao cùng một loại hàng hóa, lúc bị phân vào lô 

xanh, lúc lại bị phân vào lô vàng. Cơ quan hải quan đã không thể trả lời thấu 

đáo cho doanh nghiệp mà chỉ có thể nói “do máy xác định như vậy”. 

 Theo ý kiến các vị lãnh đạo tham gia phỏng vấn, bước 1 trong quy trình 

thủ tục hải quan hiện tại vẫn còn  tồn tại nhiều bất cập như công tác thủ công 

còn chiếm đa số, hệ thống công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh dẫn tới việc 

một số công tác mặc dù phải tiến hành bằng máy nhưng cán bộ công chức hải 

quan vẫn phải thực hiện thủ công, gây ra nhiều sai sót; một vấn đề cơ bản vẫn 

chưa được sửa đổi, đó là quy định tỉ lệ kiểm tra 5%, 10%, 100%, khiến khó 

khăn cho cả doanh nghiệp và hải quan. Nếu tỉ lệ kiểm tra 5% nhưng phải lôi 

hết hàng trong container ra rồi chọn 5% để kiểm thì có khác nào kiểm tra 

100%. 
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2.2.2. Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 

 Công tác kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan tuy đã được cải thiện hơn 

trước nhưng vẫn là kiểm tra thủ công nên không thể tránh khỏi sự chủ quan 

trong kết quả, sự chậm trễ trong tiến độ. Thêm vào đó, do việc xác định có 

kiểm tra chi tiết hồ sơ hay không mặc dù dựa vào ý thức chấp hành pháp luật 

tốt hay không tốt của doanh nghiệp nhập khẩu (được theo dõi và ghi lại trong 

các biên bản đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp)  nhưng 

trên thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào sự chủ quan của cán bộ hải quan. Điều 

đó tạo cơ hội cho một bộ phận cán bộ hải quan sách nhiễu, gây phiền hà, mất 

thời gian cho doanh nghiệp. 

 Theo ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo Vụ giám sát quản lý, nghiệp 

vụ kiểm tra chi tiết hồ sơ ở bước 2 này bị chồng chéo lên nghiệp vụ kiểm tra 

sơ bộ ở bước thứ 1, cụ thể: 

 + Kiểm tra sơ bộ: Áp dụng cho toàn bộ hồ sơ thuộc các luồng xanh, 

vàng, đỏ để đăng ký tờ khai. 

+ Kiểm tra chi tiết: áp dụng cho hồ sơ luồng vàng, đỏ. 

Như vậy, việc kiểm tra hồ sơ đối với luồng vàng và đỏ phải thực hiện 2 

lần. 

Do máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư hầu hết đều 

thuộc đối tượng được miễn thuế nên số trường hợp phải kiểm tra, khai giá 

thuế là không nhiều ( chỉ dưới 30%). Đối với số ít các trường hợp phải xác 

định lại trị giá tính thuế của mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định 

của dự án đầu tư, cán bộ hải quan vẫn tiến hành các bước như đối với các 

hàng hoá nhập khẩu thương mại khác (được quy định tại thông tư 

40/2008/TT-BTC). 
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Việc tham vấn, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư hiện nay được đánh giá là đạt yêu 

cầu, đặc biệt là công tác tham vấn đối với mặt hàng này thời gian gần đây đã 

được cải thiện rõ rệt: 

Bảng 3: Số liệu công tác tham vấn đối với mặt hàng máy móc thiết 

bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 
                                                           Đơn vị tính: triệu USD 

Năm Số thuế điều chỉnh tăng do tham vấn 

2006 1,024 

2007 1,536 

2008 2,630 
                              

Nguồn: Vụ kiểm tra thu thuế XNK – TCHQ 

Tuy nhiên công tác xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng này vẫn 

còn tồn tại một số bất cập như:  

          - Chưa áp dụng đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định 

giá tính thuế, nhất là phương pháp 6 (phương pháp suy luận). 

          - Xác định chỉ mang tính hình thức, đối phó, chưa chủ động sáng tạo, 

nên đã dẫn đến tình trạng một số trường hợp đã bác bỏ được trị giá khai báo 

nhưng lại gặp khó khăn trong việc xác định giá tính thuế.  

         Theo các ý kiến, một phần là do thông tin dữ liệu giá của mặt hàng này 

trên hệ thống GTT22 chưa phong phú, đầy đủ, chưa đáp ứng được nhu cầu 

thực tế, tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân của các bất cập này là do sự yếu 

kém về trình độ chuyên môn, sự tắc trách của một bộ phận cán bộ làm công 

tác giá. 

Do mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư hầu 

hết đều thuộc đối tượng được miễn thuế nên công chức hải quan làm thủ tục 

nhập khẩu mặt hàng này thường phải tiến hành quy trình xét miễn giảm thuế. 
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Việc thực hiện xét duyệt này thực hiện hoàn toàn thủ công, mất khá nhiều thời 

gian và đôi khi còn mang nặng tính chủ quan. Điều đó cũng gây ra một số 

trường hợp doanh nghiệp thông đồng với cán bộ hải quan để trốn thuế, giảm 

thuế. 

Ta có bảng số liệu các vụ doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo 

tài sản cố định của dự án đầu tư thông đồng với cơ quan hải quan để trốn thuế 

bị phát hiện thời gian gần đây: 

                      Bảng 4: Số vụ trốn thuế bị phát hiện 

Năm Số vụ trốn thuế bị phát hiện 

2006 120 

2007 152 

2008 169 
                                     

                                   Nguồn: Vụ pháp chế - TCHQ 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, ý thức trách nhiệm kỷ luật của cán 

bộ hải quan đã được nâng lên rât nhiều, thể hiện qua số vụ việc thất thoát thuế 

của Nhà nước giảm đi rõ rệt. 

Bảng 5: Số thuế thực thu đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư 

Năm Số thuế thực thu 
2006 2,473 
2007 3,667 
2008 5,811 

Tổng cộng 11,951 

                                                    Nguồn: Cục CNTT - TKHQ 
 

 2.2.3. Kiểm tra thực tế hàng hóa 

 Việc kiểm tra thực tế máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư bao gồm kiểm tra chủng loại, số lượng, chất lượng, sự phù hợp,..... 
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Đa số máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư đều thuộc 

diện miễn kiểm tra chi tiết hàng hoá, nên số lượng trường hợp cán bộ hải quan 

phải kiểm tra chi tiết mặt hàng này là ít. 

Các ý kiến cho biết, trên thực tê, máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định 

mà các doanh nghiệp nhập về có đến 92% là nhập về dưới dạng cả một dây 

chuyền sản xuất và khi nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải tháo dời từng linh 

kiện, máy móc, thiết bị. Điều đó đòi hỏi trong công tác kiểm tra chi tiết đối 

với mặt hàng này, cán bộ hải quan buộc phải xác định được các linh kiện, 

máy móc đã tháo dời đó có đồng bộ, cùng một dây chuyền hay không? Đây là 

một khó khăn rất lớn cho cán bộ hải quan thực hiện công tác này, bởi trình độ 

hiểu biết về máy móc, kỹ thuật của cán bộ hải quan còn yếu. 

Đây chính là điểm bất cập nhất trong công tác kiểm tra chi tiết hàng hóa 

đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định hiện nay, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp có cơ hội lách luật, qua mặt cơ quan hải quan, nhập khẩu hàng 

hoá không đúng mục đích sử dụng như đã khai báo, lợi dụng các chính sách 

ưu tiên đối với mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu 

tư.  

Một bất cập nữa trong quy trình này đó là không tách bạch được sự 

khác nhau giữa việc kiểm tra thực tế luồng xanh và luồng vàng, cụ thể: 

+ Kiểm tra xác suất 10%: Đối với hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế 

(hồ sơ luồng xanh, vàng) nhưng cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi 

phạm; 

+ Kiểm tra xác suất 5%: Để đánh giá việc chấp hành pháp luật hải quan 

của chủ hàng (tối đa không quá 5% tổng số tờ khai thuộc luồng xanh, vàng).   

 Như vậy, việc kiểm tra thực tế đối với hồ sơ chuyển từ luồng xanh và 

vàng đều bị áp dụng mức độ kiểm tra là 5% hoặc 10%. Điều đó gây ra sự bất 

bình trong doanh nghiệp. 
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Hiện nay, công tác kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vẫn được thực hiện hoàn toàn thủ 

công, tạo ra kẽ hở không nhỏ để các cán bộ hải quan nhũng nhiễu, gây phiền 

hà, tốn kém thời gian và chi phí của doanh nghiệp, mặt khác, tạo cơ hội cho 

doanh nghiệp mua chuộc, thông đồng với cán bộ hải quan để trốn thuế, nhập 

hàng không đúng mục đích. 

Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận một thực tế rằng, công tác này hiện nay 

đã được cán bộ hải quan thực hiện nghiêm túc hơn, ý thức, trách nhiệm và 

trình độ của cán bộ hải quan làm công tác đã được cải thiện qua từng năm. 

Điều đó thể hiện ở số trường hợp gian lận bị phát hiện chuyển trả về các bước 

trước để xác định lại tăng lên theo từng năm: 

Bảng 6: Số trường hợp phát hiện sai phạm trong khâu kiểm tra chi 

tiết hàng hóa 

Năm Số trường hợp phát hiện sai phạm 

2006 560 

2007 890 

2008 1.240 

                                                        Nguồn: Vụ pháp chế - TCHQ 

2.2.4. Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và trả tờ 

khai hải quan cho người khai hải quan: 

 Công tác này hiện nay được thực hiện với mặt hàng máy móc, thiết bị 

tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tuy hoàn toàn thủ công, nhưng được đánh 

giá là khá tốt. 
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 Tuy nhiên, do vẫn làm thủ công nên không thể tránh khỏi sự chậm trễ 

trong tiến độ công việc, sự sai sót trong quá trình làm việc. Những điều này 

chỉ khắc phục được hoàn toàn khi áp dụng quy trình thủ tục hải quan điện tử 

toàn bộ. 

2.2.5. Phúc tập hồ sơ 

 Theo các ý kiến, hồ sơ hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương 

mại nói chung và mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư hiện nay còn nặng nề, nhiều nội dung trùng lặp gây khó khăn cho cả 

doanh nghiệp và những cán bộ hải quan trong lưu trữ hồ sơ.  

 Tại một số địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải 

Phòng,... công tác phúc tập hồ sơ được thực hiện khá tốt, tuy nhiên, tại 

những địa phương nhỏ, đặc biệt là các địa phương ở vùng xa, một phần do 

cơ sở vật chất yếu kém, một phần do trình độ cán bộ hải quan còn yếu, nên 

công tác phúc tập hồ sơ chưa được thực hiện tốt. 

 Công tác phúc tập hồ sơ trong quy trình thủ tục hải quan này chủ yếu 

để phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan, và với mặt hàng máy 

móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thì công tác này là đặc 

biệt quan trọng, vì đây là mặt hàng được hưởng nhiều ưu đãi, đặc biệt là ưu 

đãi về thuế, dẫn tới tình trạng các doanh nghiệp lợi dụng để gian lận 

thương mại, nhập hàng về sử dụng không đúng mục đích là rất lớn.  

Tuy nhiên, trên thực tế, đối với mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư, quá trình phúc tập hồ sơ của cơ quan hải 

quan vẫn chủ yếu chỉ mang tính chất sắp xếp lại hồ sơ, do đó không giúp 

ích được nhiều cho công tác kiểm tra sau thông quan. 
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Tuy nhiên, cũng theo các ý kiến không thể phủ nhận sự làm việc 

khoa học, có hiệu quả hơn trong quy trình này của cán bộ hải quan, điều đó 

được thể hiện qua bảng số liệu sau: 

Bảng 7:  Tổng kết quá trình phúc tập hồ sơ hải quan nhập khaủa 

máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

Năm 
Tổng số hồ sơ đã 

phúc tập 

Số tiền truy thu qua 

phúc tập 

(tỷ đồng) 

Số tiền truy hoàn 

qua phúc tập 

(triệu đồng) 

2006 302 1,2 40,5 

2007 520 3,4 52,46 

2008 756 6,8 68,53 

                                                            Nguồn: Cục CNTT- TKHQ 

Như vậy, nhìn chung, quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư đã được cải tiến nhiều hơn so với quy trình cũ 

là quy trình 1951, sửa đổi theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 

vai trò, trách nhiệm của từng công chức hải quan trong khi thừa hành 

nhiệm vụ đồng thời ứng dụng mạnh mẽ những nguyên tắc, phương pháp 

quản lý hải quan hiện đại, tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu. Về cơ 

bản, quy trình thủ tục hải quan mới ngắn gọn, khoa học hơn, minh bạch hoá 

trách nhiệm, quyền hạn của từng công chức hải quan. Quy trình đã rút ngắn 

thời gian làm thủ tục hải quan, tạo thông thoáng mà vẫn chặt chẽ trong 

quản lý đối với mặt hàng thiết bị, máy móc  tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư. 
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Bảng 8: Thời gian thông quan đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị 

tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

Năm 2006 2007 2008 

Luồng xanh 10-15 phút 15-20 phút 20-25 phút 

Luồng vàng 20-30 phút 30-35 phút 35-40 phút 

Luồng đỏ 90-120 phút 120-130 phút 130-135 phút 

                                                                            Nguồn : Cục CNTT-TKHQ 

Các ý kiến cũng cho biết, tạo một số địa phương (Hà Nội, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đồng Nai....) đã áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử, nếu 

doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu 

tư có yêu cầu, thì hải quan địa phương sẽ tiến hành thông quan điện tử. 

Với việc thực hiện thông quan điện tử, số lượng giấy tờ phải nộp/xuất 

trình giảm; mức độ tự động hóa đã được cải thiện qua việc đưa vào hệ thống 

một số bộ danh mục chuẩn hóa, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro ngày một sâu 

rộng. 

Thông qua việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử, cơ quan Hải quan đã hỗ 

trợ cho doanh nghiệp trong việc khai báo, thông quan hàng hóa nhanh chóng; 

số liệu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp được thống nhất; bảng biểu 

thanh lý hàng hóa xuất nhập khẩu giảm; thông tin toàn bộ quá trình thông 

quan được quản lý trong hệ thống, có thể kiểm soát và kiểm tra bất cứ lúc nào; 

thông quan thủ tục hải quan điện tử doanh nghiệp cũng nắm được quá trình 

thông quan hàng hóa. 

Tuy nhiên, thủ tục hải quan điện tử vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập 

như: 
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- Trong thủ tục hải quan điện tử vẫn còn trường hợp phải thông quan 

hàng trên cơ sở sử dụng tờ khai điện tử in ra giấy, có chữ ký và dấu của doanh 

nghiệp và Chi cục Hải quan điện tử. Nguyên nhân là do Việt Nam chưa có cơ 

chế công nhận chữ ký điện tử và chứng từ điện tử chuyển hóa từ chứng từ 

giấy.  

- Một số nghiệp vụ quản lý hải quan chưa được điện tử hóa, tự động hóa 

khiến cho quy trình thủ tục hải quan điện tử còn có nhiều yếu tố thủ công, do 

đó sự can thiệp của công chức hải quan vào quá trình làm thủ tục còn tương 

đối nhiều. 

- Quy trình thủ tục hải quan điện tử và thủ tục hải quan thủ công truyền 

thống còn có những điểm chưa tương đồng nên việc phối hợp quản lý giữa các 

Chi cục Hải quan với nhau còn chưa ổn định, gây ra một số phiền hà cho 

doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan.  

- Phần mềm công nghệ thông tin phục vụ thủ tục hải quan điện tử vẫn 

còn trong quá trình hoàn thiện nên có một số chức năng chưa đáp ứng được 

yêu cầu của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan, chưa bảo đảm 

được cho việc triển khai mở rộng thủ tục điện tử ở cấp vùng hoặc cao hơn là 

cấp quốc gia. 

- Dịch vụ giá trị gia tăng trong giao dịch điện tử C-VAN còn chưa ổn 

định, có trường hợp đã khiến cho tờ khai hải quan điện tử bị mắc, không 

truyền được đến hệ thống của cơ quan hải quan.  

2.3 Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện quy trình thủ tục hải quan 

nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. 

2.3.1 Những thành công 

 - Thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của 

dự án đầu tư đã được cải cách thông thoáng hơn nhưng vẫn chặt chẽ về mặt 
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quản lý, thời gian làm thủ tục, chi phí đều đã giảm, tạo thuận lợi cho hoạt 

động nhập khẩu. 

 - Quy trình thủ tục hải quan ngắn gọn, khoa học hơn, minh bạch hoá 

trách nhiệm, quyền hạn của từng công chức hải quan. 

 - Số lượng doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư thực hiện khai báo từ xa đã tăng lên đáng kể, đạt hiệu 

quả cao. 

 - Việc phân luồng hồ sơ được thực hiện bằng hệ thống máy tính nên 

nhìn chung là nhanh chóng và khách quan hơn. 

 - Công tác tham vấn, xác định lại trị giá tính thuế được cải thiện rõ rệt. 

 - Số vụ vi phạm, gian lận, nhập sai hàng hoá bị phát hiện qua công tác 

kiểm tra chi tiết hàng hoá tăng lên theo các năm. 

 - Các thắc mắc của doanh nghiệp đã được cơ quan hải quan trả lời 

tương đối thấu đáo. 

 - Thái độ và phương pháp làm việc của cơ quan hải quan có nhiều tiến 

bộ. 

 - Vai trò, trách nhiệm của từng công chức hải quan trong khi thừa 

hành nhiệm vụ được nâng cao. 

2.3.2 Những tồn tại 

 - Thiếu sự thống nhất các quy trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu 

máy móc, thiêt bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư tại tất cả các Chi cục 

trên toàn quốc. 

 - Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản 

cố định của dự án đầu tư về cơ bản vẫn là một quy trình thủ công, mặc dù có 

ứng dụng công nghệ thông tin ở một số công đoạn nhưng còn thiếu đồng bộ 

và chưa đáp ứng được yêu cầu. 
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 - Tỷ lệ khai báo từ xa của các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết 

bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư phân bổ không đồng đều giữa các địa 

phương, có nơi tỷ lệ này rất thấp hoặc chưa thực hiện. 

 - Xảy ra tình trạng chồng chéo nghiệp vụ giữa bước 1 và bước 2. 

 - Tỷ lệ hàng thực kiểm còn lớn và kiểm hóa thủ công tạo ra các kẽ hở 

để cán bộ công chức hải quan nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp. 

 - Thời gian thông quan còn tương đối dài ở các khâu thông quan như 

tiếp nhận tờ khai, kiểm tra sơ bộ, kiểm tra tính thuế, kiểm tra hàng hóa. 

 - Việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng này còn mang nặng 

tính hình thức, đối phó. 

 - Đa số máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư đều thuộc 

đối tượng được miễn giảm thuế, tuy nhiên, việc xét miễn giảm thuế vẫn thực 

hiện thủ công mang nặng tính chủ quan, tạo kẽ hở cho gian lận thương mại. 

 - Cán bộ hải quan gặp khó khăn rất lớn trong việc xác định sự đồng bộ, 

phù hợp của các thiết bị máy móc khi đã tháo rời để nhập khẩu cả dây chuyền 

trong khâu kiểm tra thực tế hàng hoá đối với mặt hàng này. 

 - Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư chưa tách bạch được việc kiểm tra thực tế hàng hoá đối 

với hàng hoá luồng xanh và luồng vàng. 

 - Công tác phúc tập hồ sơ mặt hàng này chưa được chú trọng, không 

giúp ích được nhiều cho quy trình kiểm tra sau thông quan. 

 - Bộ hồ sơ hải quan cần nộp của doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư còn phức tạp. 

2.3.3 Nguyên nhân: 

 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 

 - Nhiều doanh nghiệp chưa thực sự nhận thức được lợi ích của 

chương trình khai báo từ xa đối với việc làm thủ tục hải quan. 
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 - Mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư là 

một mặt hàng khá nhạy cảm, được hưởng nhiều ưu đãi của nhà nước, do đó 

nhiều doanh nghiệp thường lợi dụng mặt hàng này để trốn thuế. 

 - Một số văn bản quy định về quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu 

máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư còn chưa minh bạch, 

rõ ràng, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp khi nghiên cứu và thực hiện: 

ví dụ quy định về xuất xứ hàng hóa, xác định trị giá hải quan;.... 

- Đánh giá chung kết quả của việc thực hiện cho thấy, về khung pháp lý 

liên quan đến quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư, tình trạng có quá nhiều văn bản thiếu đồng bộ, 

mâu thuẫn và chồng chéo do các Bộ, ngành và Tổng cục Hải quan ban hành là 

một trong những khó khăn khách quan lớn nhất đối với việc thực thi quy trình 

thủ tục tại cửa khẩu.  

2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

 - Hệ thống quy trình thủ tục, yêu cầu về hồ sơ còn phức tạp và nặng về 

phương pháp quản lý thủ công, dẫn đến sự can thiệp của công chức hải quan 

vào việc thực hiện quy trình còn khá lớn. 

 - Tư tưởng một số lãnh đạo, công chức còn thụ động với công việc còn 

đặt nặng yếu tố khách quan mà chưa thực sự tự hỏi mình đã làm hết trách 

nhiệm do lãnh đạo giao phó hay chưa? 

- Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tác nghiệp còn thiếu đồng bộ. 

- Chất lượng đường truyền của cơ quan hải quan không ổn định, chưa 

có phương án dự phòng khi phát sinh sự cố. 

- Cơ quan hải quan chưa có biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh việc 

khai báo từ xa của doanh nghiệp. 



 38 

- Trình  độ chuyên môn của cán  bộ  hải quan còn yếu, thường chỉ cập 

nhật dữ liệu do doanh nghiệp khai báo tại hồ sơ nhập khẩu mà ít chú trọng 

tới các nguồn thông tin khác. 

- Trình độ hiểu biết về kỹ thuật, máy móc của cán bộ hải quan còn yếu 

dẫn tới khó khăn trong khâu kiểm tra thực tế hàng hoá. 
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CHƯƠNG 3 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI 

QUAN NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠO TÀI SẢN CỐ 

ĐỊNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CỤC HẢI QUAN 
 

3.1. Định hướng xây dựng và quan điểm giải quyết những bất cập về quy 

trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tào sản cố định 

của dự án đầu tư trong thời gian tới. 

3.1.1. Định hướng xây dựng, cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập 

khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư trong 

thời gian tới. 

Nhịp độ phát triển nhanh của thương mại quốc tế tiếp tục gây sức ép 

buộc hải quan Việt Nam phải tích cực cải cách hơn nữa. Định hướng cải cách, 

ngoài mục tiêu kiểm soát sự tuân thủ còn phải nhấn mạnh mục tiêu tạo thuận 

lợi hơn nữa cho thương mại quốc tế. Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế 

2007-2006, tự do thương mại có thể bị làm chậm lại do các nước dựng lên các 

hàng rào bảo hộ tinh vi, nhưng sức sống của thương mại tự do sẽ không có 

hàng rào bảo hộ nào cản nổi.  

Bên cạnh việc hàng rào thuế quan trong nước được giảm dần theo lộ 

trình cam kết thì việc phải tìm ra các hình thức bảo hộ mới cho hàng hóa sản 

xuất trong nước như hàng rào kỹ thuật, vệ sinh an toàn, môi trường, chống 

bán phá giá, độc quyền…cũng gia tăng sức ép buộc hải quan phải thay đổi 

nhanh hơn theo hướng thích ứng linh hoạt phù hợp với luật chơi do các tổ 

chức kinh tế quốc tế cầm trịch. Muốn vậy, hải quan Việt Nam phải được 

chuẩn bị để giảm bớt công việc sự vụ, đi sâu vào các nghiệp vụ hỗ trợ quản lý 

nhà nước và hợp tác với doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.  
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Sau đây là một số định hướng chính để đẩy mạnh cải cách quy trình thủ 

tục hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư: 

Một, các quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu (bao gồm cả thủ công và 

điện tử) đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư về cơ 

bản được cải tiến đơn giản, hài hoà và thống nhất; tiếp tục triển khai mở rộng 

thí điểm thủ tục hải quan điện tử đối với mặt hàng này nhằm đáp ứng yêu cầu 

tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, du lịch và đảm bảo an ninh. Đồng thời tạo 

thuận lợi cao nhất về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư được miễn một phần hoặc toàn bộ thuế nhập khẩu và 

thuế khác. 

Hai, hiện đại hoá các khâu nghiệp vụ trong hoạt động quản lý thuế và thu 
ngân sách bao gồm phân tích, đánh giá, dự báo số thu ngân sách; tổ chức 
việc thu thuế; quản lý nợ thuế và miễn giảm thuế trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ thông tin nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được 
giao. 

Ba, trở thành đối tác với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan, 

nhằm mục đích đạt được quy trình thông quan đơn giản, thuận lợi, đúng pháp 

luật. Đẩy mạnh hợp tác và trao đổi thông tin giữa Hải quan - Doanh nghiệp, để 

tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau phục vụ cho mục tiêu tạo thuận lợi cho 

thương mại và đảm bảo tuân thủ. 

Bốn, nâng cao kỹ năng phân loại máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định, 

việc giải quyết các tranh chấp về phân loại mặt hàng này của công chức hải 

quan theo hướng chuẩn hoá. Khắc phục tình trạng phân loại áp mã không 

thống nhất trong một Chi cục, một Cục và toàn Ngành. 

Năm, từng bước triển khai có hiệu quả Hiệp định Trị giá Hải quan WTO: 

kiểm soát được khai báo trị giá, hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua 

giá; chuẩn hoá quy trình kiểm tra trị giá, quy trình tham vấn và xác định trị 

giá phù hợp với Hiệp định và tiến trình cải cách, hiện đại hoá của Ngành; 
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hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp về giá; phát triển hệ thống cơ sở dữ 

liệu về giá và các công cụ hỗ trợ khác để kiểm soát trị giá khai báo; xây dựng 

cơ chế hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc xác định trị giá hải quan. 

Việt Nam cũng cam kết không cho phép cơ quan hải quan áp dụng lại quy 

định về giá nhập khẩu tối thiểu hay là danh mục giá mang tính áp đặt nhằm 

hạn chế nhập khẩu. 

Sáu, nâng cao kỹ năng kiểm tra xác định xuất xứ hàng hoá cho cán bộ 

công chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đảm bảo hàng hoá được 

hưởng các ưu đãi thuế quan và thương mại đúng quy định của pháp luật và 

phù hợp với các tiêu chí xuất xứ của hàng hoá theo thỏa thuận mậu dịch ưu đãi 

và theo quy chế Tối huệ quốc của WTO. 

Bảy, nâng cao hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thông 

quan, mở rộng phạm vi áp dụng quản lý rủi ro áp dụng trong kiểm tra sau 

thông quan, nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ 

hải quan. 

Tám, đảm bảo các hoạt động của ngành Hải quan theo cải tinh thần cải 

cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục hành chính và hướng đến một cửa tại 

Tổng cục và các đơn vị thuộc và trực thuộc. 

Chín, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan 

phải được tiến hành đồng bộ, tương thích với các quy trình thủ tục hải quan, 

đặc biệt là quy trình thủ tục hải quan điện tử, phục vụ trực tiếp cho việc thực 

hiện thủ tục hải quan điện tử giai đoạn 2, gắn bó chặt chẽ với quá trình cải 

cách và hiện đại hóa của Ngành. Đồng thời kiên quyết ngăn chặn tệ nạn tham 

nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực hải quan. 
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3.1.2. Quan điểm giải quyết những vấn đề còn bất cập trong quy trình thủ 

tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư. 

 Trước những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực hiện quy trình thủ 

tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

như đã đề cập đến ở trên, tôi xin đưa ra quan điểm giải quyết như sau: 

 - Thứ nhất, phải cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy 

móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư phù hợp với các chuẩn mực, 

quy định của WTO cũng như của hải quan thế giới. 

 - Thứ hai, phải cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo hướng đơn giản hóa, hiện đại 

hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, dần dẫn tới xóa bỏ hoàn toàn quy 

trình thủ công, tạo nên sự nhanh chóng, khách quan cho qua trình thông quan 

hàng hóa. 

3.2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm cải cách quy trình thủ tục hải quan 

nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo 

hướng hiện đại hóa phù hợp với các quy định của WTO. 

3.2.1. Một số đề xuất 

 3.2.1.1. Nhóm giải pháp trước mắt 

 * Nhóm giải pháp phát triển hoạt động khai báo từ xa đối với mặt hàng 

là thiết bị máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư: 

Theo phương thức khai báo từ xa, doanh nghiệp chỉ cần ngồi tại trụ sở 

của mình, sử dụng phần mềm máy tính và khai báo dữ liệu qua internet đến cơ 

quan Hải quan, hoặc cập nhật vào máy tính của phòng khai báo đặt tại trụ sở 

Chi cục Hải quan cửa khẩu. Thực hiện khai báo từ xa, doanh nghiệp tiết kiệm 
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được nhiều thời gian và công sức chờ đợi. Cơ quan Hải quan do có dữ liệu 

trước nên khi làm thủ tục được nhanh chóng. 
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số chi cục địa phương chưa triển khai 

hoạt động khai báo từ xa như Cục hải quan Điện Biên, Hà Tĩnh, Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, qua thời gian thực hiện cũng nảy sinh một số vướng mắc về 

đường truyền. Nguyên nhân là do dung lượng thuê bao thấp, ảnh hưởng đến 

chất lượng đường truyền. Cục hải quan Hải Phòng cho rằng doanh nghiệp nên 

chuẩn hoá việc khai báo hải quan theo đúng quy định và thường xuyên cập 

nhật dữ liệu tại trụ sở của doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện khai báo từ trụ 

sở doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với phương thức khai báo hải 

quan hiện đại, ứng dụng CNTT một cách mạnh mẽ vào việc làm thủ tục hải 

quan đối với việc nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án 

đầu tư. Dưới đây là một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động khai báo từ 

xa đối với việc nhập khẩu mặt hàng này: 

 - Chuẩn hóa các chương trình khai báo dành cho mặt hàng thiết bị,  máy 

móc tạo tài sản cố định của dự án đầu tư và đẩy mạnh thực hiện các khóa đào 

tạo, tập huấn sử dụng chương trình cho doanh nghiệp. 

-  Kiện toàn đội ngũ nhân sự tại các Chi cục Hải quan để bố trí cán bộ có 

trình độ và hiểu biết về công nghệ thông tin vào khâu đăng ký, tiếp nhận khai 

báo hải quan. 

-  Xây dựng hệ thống tiếp nhận khai điện tử tập trung. 

-  Xây dựng chương trình phần mềm quản lý, thanh khoản hàng hoá. 

-  Tăng cường tuyên truyền để doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích mà khai báo 

từ xa đem lại. 

 -  Để hỗ trợ một số doanh nghiệp nhỏ, chưa quen với phương thức khai 

báo này và chưa có đủ phương tiện kỹ thuật, cơ quan Hải quan sẽ thường 
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xuyên phối hợp khi xây dựng hệ thống và tích cực giải đáp những vướng mắc 

khi thao tác khai báo. Đơn cử như tại Cục hải quan Hải Phòng, khi có yêu cầu 

của doanh nghiệp, Cục sẽ có bộ phận hỗ trợ và tháo gỡ vướng mắc về khai 

báo hải quan từ xa. Đáng chú ý nếu doanh nghiệp không đủ khả năng mua 

phần mềm khai báo, cơ quan Hải quan sẽ cung cấp miễn phí tại trang web của 

Tổng Cục Hải quan.  

* Nhóm giải pháp mở rộng, khuyến khích tiến tới thực hiện hoàn toàn 

quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định 

của dự án đầu tư: 

Khai báo hải quan điện tử giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian làm thủ 

tục hải quan (do thông tin khai báo qua mạng được Chi cục Hải quan cửa 

khẩu kiểm tra ngay khi doanh nghiệp truyền đến). Việc nhầm lẫn, sai sót 

trong khai báo đã được phản hồi từ chương trình, thông báo trực tiếp đến 

doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp đã biết trước và khắc phục được thiếu 

sót về hồ sơ, tránh cho doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. 

 Tại trụ sở doanh nghiệp Giám đốc công ty có thể theo dõi tình hình lô 

hàng làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; về số tiền thuế phải nộp; về thông tin 

phản hồi yêu cầu hoàn thiện hồ sơ theo Luật định. Giúp cho công tác báo cáo, 

thống kê, kế toán của doanh nghiệp: kiểm soát các số liệu dễ dàng, lưu trữ 

thuận tiện, nhanh chóng do phần mềm thanh toán tự trừ lùi. Hạn chế các chi 

phí phát sinh về đi lại, văn phòng phẩm và đặc biệt tiết kiệm thời gian, nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Trong thời gian qua, Tổng Cục Hải quan sẽ chuyển sang triển khai mở 

rộng áp dụng thủ tục hải quan điện tử cả theo chiều sâu (mở rộng về đối tượng 

và loại hình) và chiều rộng (về địa bàn). Giai đoạn từ tháng 1/2009 đến tháng 

6/2009, tiến hành các bước mở rộng ra các cục Hải quan Đồng Nai, Bình 

Dương. Giai đoạn từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2009: tiến hành các bước 
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triển khai mở rộng cho các chi cục Hải quan Hà Nội, Lạng Sơn, Đà Nẵng. Đối 

với các cục hải quan khác, tiếp tục đẩy mạng tiếp nhận khai hải quan qua 

mạng, từ xa để làm tiền đề mở rộng sang thủ tục hải quan điện tử.  

Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện vẫn còn những tồn tại. Một số nội 

dung trong thủ tục Hải quan điện tử vẫn còn chậm triển khai hoặc chưa thể 

triển khai, các nội dung đã triển khai mới chỉ áp dụng với số lượng doanh 

nghiệp tham gia và địa bàn áp dụng còn hạn chế. Phần mềm ứng dụng triển 

khai chưa đạt tiến độ, vẫn còn phải hiệu chỉnh nhiều trong quá trình triển 

khai. Hạ tầng mạng và thiết bị tuy đã được nâng cấp nhưng chưa hoàn thiện, 

dịch vụ C-VAN vẫn chưa thực sự hoàn thiện. 

Do đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện hoàn toàn quy trình thủ tục Hải quan 

điện tử đối với hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định, cần 

tiến hành một số giải pháp sau: 

- Chuẩn hóa và nhanh chóng pháp lý hóa các quy định về thủ tục hải 

quan điện tử đã qua giai đoạn thí điểm để đưa vào thực hiện chính thức. 

- Từng bước nâng cao phạm vi tự động hóa của chương trình nhằm gia 

tăng tỷ lệ kiểm tra tự động, từ đó giảm hẳn thời gian xử lý bộ hồ sơ điện tử và 

giảm thời gian thông quan hàng. 

- Chuẩn hóa và hoàn thiện chương trình thông quan điện tử. 

- Từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin nhằm 

tăng tốc độ truyền nhận dữ liệu để từ đó giảm bớt thời gian truyền nhận giữa 

cơ quan Hải quan với doanh nghiệp, giữa các đơn vị hải quan với nhau, làm 

giảm hơn nữa thời gian thông quan cho hàng hóa. 

- Triển khai các chương trình đào tạo về thủ tục hải quan điện tử cho nội 

bộ Ngành hải quan và cho cộng đồng doanh nghiệp. 
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- Tăng cường tuyên truyền để nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp nhập 

khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư về thủ tục hải quan 

điện tử. 

- Khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, máy móc tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư tự đánh giá mức độ tuân thủ và cải tiến nội bộ để tham 

gia thủ tục hải quan điện tử. 

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng bộ hệ thống phục vụ 

cho hải quan điện tử. 

* Nhóm giải pháp đơn giản hóa, minh bạch hóa quy trình thủ tục hải 

quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, giảm 

thời gian thông quan hàng hóa: 

Theo cam kết của Việt Nam về lĩnh vực hải quan trong WTO, các thủ 

tục hải quan nhìn chung sẽ phải đảm bảo không gây rào cản cho thương mại 

và phải được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực quốc tế theo Công ước 

Kyoto, bao gồm các chuẩn mực về thông quan, thủ tục hải quan, thuế quan và 

kiểm tra hải quan.  

Trước mắt có thể bổ sung, hợp tác với các cán bộ kỹ thuật trong khâu 

kiểm tra thực tế hàng hoá để có thể đưa ra kết quả chính xác, tránh sự gian lận 

của doanh nghiệp. Xây dựng và triển khai các điểm kiểm tra hàng hóa tập 

trung có sử dụng các loại máy soi container. Đồng thời, tăng cường phối hợp 

và trao đổi thông tin với các Bộ, Ban, Ngành và doanh nghiệp để nâng cao kỹ 

năng kiểm tra, phân loại, xác định máy móc, thiết bị trong một dây chuyền sản 

xuất của cán bộ hải quan, nhằm hạn chế tình trạng gian lận thương mại của 

các doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn 

thực hiện các quy định về thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp nhập 

khẩu máy móc, thiết bị  tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 



 47

Thứ hai, tăng cường thu thập thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ của 

doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 

để áp dụng hiệu quả công cụ quản lý rủi ro. Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ 

tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, có các tiêu chí phân loại doanh 

nghiệp, nâng cấp các chương trình phần mềm công nghệ thông tin phục vụ 

công tác quản lý rủi ro trong nghiệp vụ hải quan, điều chỉnh hệ thống quản lý 

rủi ro, giảm tối đa việc cảnh báo luồng đỏ mặt hàng máy móc, thiết bị tạo tài 

sản cố định của dự án đầu tư. 

Thứ ba, đơn giản hơn nữa các thủ tục hải quan, thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực hải quan; minh bạch hóa các quy định về làm thủ tục hải quan. Đơn 

giản hóa thủ tục hải quan cũng là nội dung quy định trong phần 6 của Chương 

trình hành động OSAKA trong APEC mà hải quan Việt Nam đã thực hiện. 

Đây cũng còn là nội dung quy định tại điều 6 của Hiệp định Hải quan ASEAN 

về thủ tục hải quan, quy định bao quát của một loại nội dung về hải quan trong 

Hiệp định khung ASEAN về Hội nhập các lĩnh vực ưu tiên ký năm 2004, là 

các hoạt động cụ thể trong đề án Kiểm tra một cửa trong ASEAN mà Hiệp 

định về Kiểm tra một cửa trong ASEAN vừa được ký kết đầu tháng 12-2005.  

Thứ tư, văn bản quy định quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, 

thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư (công văn 5112) cần quy định rõ 

hơn phần đăng ký danh mục hàng hóa, theo dõi, trừ lùi, thanh khoản danh 

mục, và thanh lý khi kết thúc dự án.  

 3.2.1.2. Các giải pháp tổng thể, lâu dài: 

 * Cải cách thủ tục hành chính 

Thủ tục hành chính vốn là một điều mà các doanh nghiệp rất ngại khi 

làm các thủ tục, bởi vì thủ tục dường như luôn rất phức tạp và tốn khá nhiều 

thời gian và chi phí của doanh nghiệp. Trước đây, để làm thủ tục hải quan cho 
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một lô hàng máy móc, thiết bị tài sản cố định của dự án đầu tư thì tốn rất 

nhiều thời gian, doanh nghiệp phải cần rất nhiều giấy tờ, làm nhiều thủ tục, đi 

lại rất nhiều giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp, từ đó kéo theo thời gian 

để thông quan cho lô hàng thường rất lâu, gây không ít phiền hà cho doanh 

nghiệp. Đồng thời từ việc này sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp, khi 

mà sự tiếp xúc giữa các cán bộ công chức hải quan và doanh nghiệp càng 

nhiều sẽ gây ra hiện tượng sách nhiễu, dẫn đến hiện tượng tham nhũng trong 

một số bộ phận công chức hải quan.  

Mặc dù thủ tục hành chính trong việc làm thủ tục hải quan trong vài 

năm gần đây đã có giảm nhưng vẫn còn nhiều điều còn phải thực hiện để thực 

sự tạo thông thoáng cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính 

trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá sẽ là một vấn đề quan trọng để 

tăng hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan. 

Để làm được điều đó thì hiện nay ngành Hải quan phải làm nhanh thủ tục 

hải quan điện tử đối với tất cả các mặt hàng nói chung và với máy móc, thiết bị 

tạo tài sản cố định của dự án đầu tư nói riêng, tiến tới áp dụng trên phạm vi toàn 

quốc chứ không chỉ thí điểm thực hiện như hiện nay nữa. Do vậy, phải chuẩn bị 

sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về nhân lực, vật lực, cần sự chuẩn bị đồng bộ ở 

tất cả các Chi cục, Cục hải quan trực thuộc, cần sự tuyên truyền đến các doanh 

nghiệp tham gia…để có thể sẵn sàng tham gia vào quy trình thủ tục hải quan 

điện tử sẽ được ứng dụng rộng rãi trong cả nước thời gian tới. 

*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

Ngành Hải quan luôn coi lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin là một 

trong những mũi nhọn được ưu tiên để hướng tới xây dựng một môi trường 

thông quan điện tử, phi giấy tờ, góp phần hình thành Chính phủ điện tử cho 

phép kết nối, liên thông giữa các cơ quan quản lý Nhà nước.  
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Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng công 

nghệ thông tin vào các khâu trong quy trình thủ tục hải quan là một điều tất 

yếu trong điều kiện hiện nay. Việc này đồng nghĩa với việc giảm thời gian 

thông quan cho lô hàng của doanh nghiệp, thời gian cũng như chi phí của 

doanh nghiệp từ đó sẽ được tiết kiệm hơn, việc trao đổi thông tin giữa cơ 

quan Hải quan và doanh nghiệp diễn ra nhanh hơn.  

Đối với khâu đăng ký hồ sơ hải quan, phải tăng cường tuyên truyền 

khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp áp dụng khai hải quan qua 

mạng bằng một trong ba hình thức sau: 

- Nối mạng trực tiếp từ địa điểm làm thủ tục hải quan của hải quan với 

doanh nghiệp. 

- Mở phòng khai hải quan ngay tại địa điểm làm thủ tục hải quan tại các 

cửa khẩu và ngoài cửa khẩu. 

- Doanh nghiệp khai hải quan đưa vào đĩa vi tính theo các mẫu của 

Tổng cục Hải quan quy định và chuyển cho cơ quan hải quan để copy vào các 

máy vi tính của cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai. 

Bên cạnh đó phải nhanh chóng đưa vào áp dụng chính thức toàn bộ hệ 

thống thông quan điện tử. Đồng thời tiến hành xem xét phối hợp thực hiện 

quy trình xét miễn giảm thuế bằng hệ thống máy tính, xoá bỏ tính chủ quan 

trong công tác này. 

 * Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu có kiến thức chuyên môn và 

đạo đức nghề nghiệp. 

Máy móc có vai trò rất quan trọng trong quá trình thực hiện công 

việc, nhưng vai trò của con người mới là quan trọng nhất. Con người mới 

chính là người điều khiển sự hoạt động của máy móc. Do vậy để tăng 

cường hiệu quả của việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu đối 

với máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thì việc đào tạo 
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đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, có phẩm chất chuyên môn cũng có 

vị trí rất là quan trọng. Một đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đạo 

đức nghề nghiệp cao sẽ đảm bảo cho bộ máy hoạt động trơn tru, suôn sẻ và 

mang lại kết quả cao trong công tác quản lý. Để làm được điều này thì cần 

có các biện pháp như: 

Thứ nhất, tuyên truyền giáo dục, tập huấn sâu rộng đến từng cán bộ 

công chức. Bố trí các cán bộ chuyên sâu theo các bước của quy trình. Đào tại 

sâu và có bài bản đối với các nghiệp vụ hải quan trong dây chuyền thủ tục hải 

quan từ khâu đăng ký hồ sơ (hướng dẫn người khai hải quan), kiểm tra chứng 

từ, kiểm tra thực tế hàng hoá, thực hiện quy trình miễn giảm thuế,... 

Trong các khâu nghiệp vụ của quy trình thủ tục hải quan cần có các cán 

bộ hải quan có chuyên môn nghiệp vụ cao, am hiểu tình hình thực tế để có thể 

xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Ví dụ trong quá trình kiểm tra thực tế 

hàng hoá (kiểm hoá) thì cán bộ kiểm hoá phải là người có trình độ chuyên 

môn, có kinh nghiệm và đặc biệt là phải có các kiến thức chuyên sâu về các 

mặt hàng máy móc, thiết bị tạo  tài sản cố định của dự án đầu tư, để làm nòng 

cốt trong việc kiểm hoá, xác định được chính xác sự đồng bộ trong day 

chuyền sản xuất. 

Thứ hai, thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức 

chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ. Để có thể đáp ứng được yêu cầu 

công việc thì một vấn đề rất quan trọng đó là khả năng ngoại ngữ (đặc biệt 

là tiếng Anh) của các cán bộ hải quan, do đây là một ngành thường xuyên 

tiếp xúc với các đối tượng nước ngoài. Do vậy, cần phải thường xuyên mở 

các lớp giảng dạy, nâng cao khả năng ngoại ngũ cho các cán bộ trong Cục. 

Có thể giảng dạy ngoại ngữ, không chỉ tiếng Anh mà có thể thêm các ngoại 

ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc... vì dù sao đây cũng là những 

ngôn ngữ có tính quốc tế cao. Để nâng cao chất lượng giảng dạy của các 
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lớp này, cần có các giảng viên có kinh nghiệm, không chỉ giỏi ngoại ngữ 

mà còn phải am hiểu các nghiệp vụ hải quan để giảng dạy nâng cao kiến 

thức ngoại ngữ liên quan đến ngoại thương, đến hoạt động của hải quan, 

phục vụ cho việc tác nghiệp của các cán bộ hải quan. 

Đồng thời phải thường xuyên tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền các 

chính sách mới, các văn bản mới ban hành của Tổng cục Hải quan. 

Thứ ba, để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc thực hiện thủ tục 

hải quan điện tử thời gian tới, bên cạnh việc nâng cấp hệ thống máy móc, thiết 

bị phục vụ cho công tác thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện 

còn quan trọng hơn nữa, cần mở các lớp tập huấn kỹ càng cho các cán bộ biết 

được cách thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử như thế nào, cách thức thực 

hiện các bước trên máy...Do vậy, cần nâng cao kiến thức về tin học cho các 

cán bộ thực hiện bởi vì một khi áp dụng thủ tục hải quan điện tử thì tất cả các 

bước đều được thực hiện thông qua hệ thống máy tính.     

Thứ tư, có chế độ ưu đãi hợp lý đối với cán bộ công chức hải quan. 

Do vị trí đặc thù của ngành cũng như mức độ nhạy cảm của mặt hàng 

máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư nên hiện tượng tham 

nhũng, tiêu cực, móc nối, thông đồng với doanh nghiệp diễn ra khá nhiều, 

không chỉ ở cấp cán bộ cấp cao mà diễn ra phổ biến ở các cán bộ công chức 

thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp trong tất cả các khâu. Đó có thể là 

cán bộ kiểm hoá khi tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng của doanh nghiệp vi 

phạm, hay cũng có thể từ cán bộ trong khâu đăng ký hồ sơ… Hàng năm, 

ngành Hải quan lại phải đưa ra khỏi đội ngũ của mình hàng chục thậm chí 

hàng trăm cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức. Việc xảy ra hiện tượng này do 

nhiều nguyên nhân như do tâm lý của các cán bộ không vững vàng, điều kiện 

thuận lợi cho hành động… trong đó có một nguyên nhân đó là do chính sách 

đãi ngộ đối với cán bộ công chức trong ngành Hải quan còn khá thấp trong 
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điều kiện nền kinh tế luôn phát triển. Hiện nay, cán bộ hải quan của Việt Nam 

thuộc ngạch công chức, hưởng lương công chức do Nhà nước quy định. Mức 

lương này khá thấp, trong khi hải quan lại là một ngành khá đặc biệt, sẽ tạo cơ 

hội cho một bộ phận cán bộ hải quan lợi dụng để tham nhũng. Do vậy để có 

thể cải thiện phần nào tình hình này thì đòi hỏi cần phải có chế độ đãi ngộ cao 

hơn đối với các cán bộ trong ngành hải quan. Bởi theo một nghiên cứu thì 

chính nghèo đói sinh ra tham nhũng, nên nếu các cán bộ công chức có được 

chế độ đãi ngộ phù hợp thì hiện tượng này có thể giảm đi phần nào.  

Bên cạnh đó, cần có các chính sách khen thưởng, kỷ luật xứng đáng đối 

với các cán bộ để làm gương cũng như răn đe cho các cán bộ khác. Việc làm 

trong sạch đội ngũ cán bộ hải quan sẽ làm cho các khâu trong quy trình 

nghiệp vụ hải quan được diễn ra thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, giảm phiền 

hà cho doanh nghiệp từ đó quy trình thủ tục sẽ được tiến hành thông thoáng 

hơn, nhanh hơn.  

 

* Nhóm giải pháp nhằm nâng cao tính tự giác chấp hành pháp luật 

của doanh nghiệp 

Hoạt động buôn lậu hàng cấm và gian lận thương mại hiện nay vẫn 

có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, lách luật. 

Lợi dụng các hiệp định song phương, đa phương của Việt Nam với các nước, 

các đối tượng đã nhập khẩu hàng hóa vòng qua các nước được áp dụng thuế 

suất thấp để trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Trong những 

tháng gần đây, tình hình buôn lậu hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại 

vẫn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát trên nhiều mặt về cả quy mô, mặt hàng 

và thủ đoạn. Các đối tượng vi phạm hình thành các đường dây từ nhập lậu, 

vận chuyển đến tiêu thụ các loại mặt hàng như: rượu, thuốc lá, vải ngoại, điện 

tử, điện lạnh, máy nổ và hàng tiêu dùng... với phương thức mới như: lợi dụng 
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quy định về quy trình giám sát hải quan mới, chủ yếu là miễn kiểm, quản lý 

rủi ro và thực hiện chế độ hậu kiểm, lợi dụng phương thức chuyển khẩu, tạm 

nhập tái xuất, nhập khẩu vào các khu kinh tế mở, khu chế xuất... để hạ thấp  

giá, kê khai sai số lượng, sai chủng loại hàng hóa, trốn thuế nhập khẩu và 

buôn lậu. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2006 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2007 của ngành hải quan, năm 2007, ngành hải quan đã kịp thời phát 

hiện vụ buôn lậu gỗ trắc quy mô lớn sang Trung Quốc (trị giá 150 tỷ đồng), 

điều tra vi phạm của công ty ABC và công ty Hải Vân truy thu 150 tỷ đồng 

tiền thuế…Năm 2007, hải quan đã bắt giữ 9.234 vụ, trị giá hàng vi phạm 

khoảng 145.112 tỷ đồng. Qua đó có thể thấy rằng ý thức chấp hành pháp luật 

của doanh nghiệp vẫn còn thấp, điều đó vô hình chung tạo nên tiền lệ xấu, 

“thói quen” của các doanh nghiệp nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Tuy nhiên để việc chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại đạt được kết 

quả trong dài hạn đòi hỏi phải nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh 

nghiệp. Sau đây là một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của doanh nghiệp: 

Một, có chính sách khuyến khích riêng đối với những doanh nghiệp 

tuân thủ tốt pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu (như ưu tiên làm thủ tục 

thông quan nhanh, những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật sẽ không phải kiểm 

tra thực tế hàng hóa...). 

Hai, có chính sách, hình thức khen thưởng cho doanh nghiệp cung cấp 

thông tin về gian lận thương mại cho cơ quan Hải quan. 

Ba, đối với các doanh nghiệp gian lận sẽ không được hưởng các ưu đãi 

về thủ tục, phải chịu sự kiểm tra chặt chẽ. Có chế tài xử phạt nghiêm minh, 

đánh mạnh vào lợi ích kinh tế cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thương 

trường (ví dụ như cùng một doanh nghiệp, cùng một mặt hàng nhập khẩu làm 
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nhiều lần, nếu phát hiện gian lận một lần sẽ tính truy thu cả những lô hàng 

nhập khẩu trước đó trong vòng 5 năm). 

Bốn, công khai danh sách các doanh nghiệp có hành vi gian lận thương 

mại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời có biện pháp xử phạt 

thật nặng đối với những doanh nghiệp này để làm gương cho các doanh 

nghiệp khác. 

3.2.2. Một số kiến nghị 

 3.2.2.1. Kiến nghị với lãnh đạo Tổng Cục hải quan 

 Thứ nhất, Tổng Cục hải quan nên xem xét, tổ chức, chuẩn hoá quy 

trình nghiệp vụ thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố 

định của dự án đầu tư, từ đó, tiÕn hµnh ®µo t¹o cho c¶ c¸n bé H¶i quan vµ 

céng ®ång doanh nghiÖp. 

 Thứ hai, Tổng Cục nên xem xét, phê duyệt một quy trình thủ tục hải 

quan nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mới, 

đơn giản hóa, tối đa có thể chỉ gồm 3 bước như sau: 

  + Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai; kiểm 

tra hồ sơ (kiểm tra sơ bộ, kiểm tra chi tiết), đăng ký tờ khai hải quan, quyết 

định hình thức, mức độ kiểm tra;  

+ Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa; 

+ Bước 3: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải 

quan” và trả tờ khai cho người khai hải quan. 

 Thứ ba, Tổng cục hải quan nên xem xét đưa bước phúc tập hồ sơ xuống 

quy trình kiểm tra sau thông quan, vừa giảm thời gian thông quan hàng hoá, 

vừa để công tác này được thực hiện đúng mục đích. 
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3.2.2.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính 

 Kiến nghị với Bộ tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp 

cùng Tổng cục hải quan về các mặt như: 

 - Hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng, thiết bị phần cứng, an ninh mạng, an 

ninh toàn hệ thống,...( Cục tin học và Thống kê tài chính). 

 - Hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung có liên quan đến 

thủ tục hải quan điện  tử, hiện đại hóa hải quan. 

 - Tạo tiền đề cho thủ tục thu nộp thuế điện tử. 

 3.2.2.3. Kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư 

Bộ kế hoạch & đầu tư rà soát lại Luật doanh nghiệp đối với những nội 

dung liên quan đến việc thành lập, sát nhập, giải thể và hoạt động của các 

doanh nghiệp (nhất là điều kiện thành lập và giải thể doanh nghiệp) theo đó 

phải bổ sung các điều kiện cụ thể về thành lập doanh nghiệp như số vốn, trụ 

sở, ngành hàng kinh doanh,…Đối với các trường hợp giải thể doanh nghiệp 

phải hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước trước khi thực hiện các nghĩa 

vụ khác, có như vậy mới ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp chây ỳ, bỏ trốn, 

giải thể hoặc thành lập nhiều doanh nghiệp với mục đích chiếm dụng tiền thuế 

nhà nước như hiện nay. 
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KẾT LUẬN 
Hải quan đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển thương mại 

và thị trường quốc tế. Ngày nay, vai trò của Hải quan đã được mở rộng sang 
cả vấn đề an ninh quốc gia, đặc biệt là vấn đề an ninh, tạo thuận lợi thương 
mại và đối phó với nguy cơ khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên 
quốc gia, gian lận thương mại và cướp biển. Với vai trò đó, thực hiện thủ tục 
hải quan hiệu quả và hiệu lực có ảnh hưởng to lớn đến việc thúc đẩy năng lực 
cạnh tranh và phát triển xã hội. Đồng thời, việc này cũng sẽ thúc đẩy thương 
mại và đầu tư quốc tế nhờ môi trường thương mại an toàn hơn. 

Trong một thế giới mà thách thức ngày càng lớn, thương mại và đầu tư 
sẽ chảy vào những nơi được coi là hiệu quả và thuận lợi. Đồng thời, thương 
mại và đầu tư sẽ rút khỏi những nơi bị coi là quan liêu, quản lý không tốt và 
chi phí cao. Do đó, hệ thống và quy trình của Hải quan không được là một rào 
cản đối với thương mại quốc tế và tăng trưởng. 

Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và 
quốc tế như WTO, APEC, ASEAN, khối lượng hàng hóa thương mại qua lại 
biên giới ngày càng lớn, chủng loại hàng hóa thay đổi và đa dạng hơn, trong 
khi nguồn lực tăng cường cho hải quan không tương xứng, đã buộc hải quan 
Việt Nam phải hiện đại hóa nhanh mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 
Những yêu cầu đó càng gây sức ép buộc hải quan Việt Nam phải hiện đại hóa, 
cải cách quy trình thủ tục hải quan nhanh hơn nữa. Cải cách quy trình thủ tục 
hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư là 
một trong những nội dung cải cách đó. 
         Trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế hiện nay, Nhà nước luôn có những 
chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, các dự án đầu tư đổ vào Việt Nam 
ngày càng nhiều, kéo theo sự gia tăng của nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết 
bị tạo tài sản cố định. Mặt hàng này được hưởng rất nhiều ưu đãi, đặc biệt là 
ưu đãi về thuế, nên quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng này có một 
số điểm khác biệt cần lưu ý so với quy trình chung và thường bị các doanh 
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nghiệp lợi dụng để trốn thuế, do đó gian lận thương mại xảy ra ở mặt hàng 
này là rất lớn. Đặc biệt từ khi gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới 
WTO, Việt Nam phải chấp nhận những cam kết đã được ký theo hiệp định 
của tổ chức, trong đó có lộ trình cắt giảm thuế đối với những mặt hàng nhập 
khẩu. Do đó, ngành hải quan sẽ phải tiếp tục tiến hành cải cách, hiện đại hóa 
quy trình hải quan đối với mặt hàng này theo hướng vừa quản lý giám sát chặt 
chẽ, vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tự do hóa thương mại. 

 Từ khi thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Hải quan (2005) đến nay 
ngành hải quan Việt Nam đã làm được nhiều việc như ban hành các quy chế 
cần thiết, xây dựng bộ tiêu chí rủi ro, áp dụng quản lý rủi ro (phân luồng hàng 
hóa) vào quy trình thủ tục hải quan, trong đó có quy trình nhập khẩu máy móc 
thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Tuy nhiên quy trình này vẫn còn 
tồn tại những hạn chế bất cập như: bộ hồ sơ chứng từ xuất trình của doanh 
nghiệp phức tạp; công tác kiểm tra giá thuế còn phụ thuộc nhiều vào sự chủ 
quan của cán bộ hải quan, tạo cơ hội cho một bộ phận cán bộ hải quan sách 
nhiễu, gây phiền hà, mất thời gian cho doanh nghiệp; quá trình phúc tập hồ sơ 
còn mang tính chất sắp xếp lại hồ sơ là chính... Bên cạnh đó, do quy trình 
quản lý rủi ro còn mới, đặc biệt quy trình này chủ yếu sử dụng phương tiện 
máy vi tính và hệ thống mạng internet là chủ yếu nên các đơn vị thừa hành 
đều gặp nhiều bỡ ngỡ, chưa hình thành được phong cách làm việc mới, dẫn 
đến một số hạn chế như: tỷ lệ khai báo từ xa tuy cao nhưng lại phân bổ không 
đồng đều giữa các địa phương, thậm chí có nơi chưa áp dụng phương pháp 
này; không tách bạch được sự khác nhau giữa việc kiểm tra thực tế luồng 
xanh và luồng vàng... 

Để quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị tạo tài sản cố 
định của dự án đầu tư được triển khai nhanh và thuận lợi hơn, góp phần nâng 
cao hiệu quả quản lý của hải quan về phương diện kiểm soát lẫn tạo thuận lợi 
cho thương mại, cần hoàn thiện quy trình thủ tục nhập khẩu mặt hàng này 
theo hướng tạo thuận lợi cao nhất về thủ tục hải quan như miễn một phần 
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hoặc toàn bộ thuế nhập khẩu và thuế khác; nâng cao kỹ năng phân loại máy 
móc, thiết bị tạo tài sản cố định, việc giải quyết các tranh chấp về phân loại 
mặt hàng này của công chức hải quan theo hướng chuẩn hoá, khắc phục tình 
trạng phân loại áp mã không thống nhất trong một Chi cục, một Cục và toàn 
Ngành; nâng cao kỹ năng kiểm tra xác định xuất xứ hàng hoá cho cán bộ công 
chức hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đảm bảo hàng hoá được hưởng các 
ưu đãi thuế quan và thương mại đúng quy định của pháp luật và phù hợp với 
các tiêu chí xuất xứ của hàng hoá; đẩy mạnh hợp tác và trao đổi thông tin giữa 
Hải quan - Doanh nghiệp, để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau phục vụ cho 
mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại và đảm bảo tuân thủ. Bên cạnh đó, cần 
từng bước triển khai có hiệu quả Hiệp định Trị giá Hải quan WTO: kiểm soát 
được khai báo trị giá, hạn chế tình trạng gian lận thương mại qua giá; chuẩn 
hoá quy trình kiểm tra trị giá, quy trình tham vấn và xác định trị giá phù hợp 
với Hiệp định và tiến trình cải cách, hiện đại hoá của Ngành. 

Với đội ngũ nhân viên hải quan tận tụy, chuyên nghiệp và đang ngày 
càng trẻ hóa kết hợp với sự hỗ trợ của các cấp Bộ Ban Ngành, Tổng cục Hải 
quan đang và sẽ tiến hành cải cách quy trình thủ tục nhập khẩu máy móc thiết 
bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư thành công, góp phần tạo thuận lợi 
thương mại cho các doanh nghiệp, đưa nước ta hội nhập quốc tế toàn diện, 
góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Đảng và Nhà nước 
đã đặt ra. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
XK: xuất khẩu. 

NK: nhập khẩu. 

XNK: xuất nhập khẩu. 

CNTT – TKHQ: công nghệ thông tin – thống kê hải quan. 
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       PHỤ LỤC 2: Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan NK máy móc thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ, đăng ký tờ khai, quyết định hình thức mức độ kiểm tra 

Luồng xanh (mức 1) Luồng đỏ (mức 3) 

Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế Bước 2: Kiểm tra chi tiết hồ sơ, giá, thuế 

Phù hợp 
với khai 
báo 

Sai lệch 
với khai 
báo 

Sai lệch 
với khai 
báo 

Phù hợp 
với khai 
báo 

(1) (2) (4) (3) (5) 

Lãnh đạo Chi cục 
xem xét quyết định 
hướng xử lý 
 

Kiểm tra thực tế hàng hóa 

Sai lệch 
với khai 
báo 

(7) (8) (6)  

Cán bộ hải quan ký đóng dấu “xác nhận đã làm 
thủ tục hải quan” 

Lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định hướng xử lý 

Luồng vàng (mức 2) 

Bước 4: Thu lệ phí hải quan, đóng dấu “đã làm thủ tục hải quan” và 
trả tờ khai cho người khai báo 

Phù hợp 
với khai 
báo 

Bước 5: Phúc tập hồ sơ 
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Chú thích: 
(1): Thông quan hoặc tạm giải phóng hàng 
(2): Kiểm tra lại hoặc thay đổi mức kiểm tra thực tế hàng hóa 
(3): Tham vấn giá 
(4): Trưng cầu giám định hàng hóa 
(5): Lập biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm hành chính về hải quan 
(6): Kiểm tra tính thuế lại và ra quyết định điều chỉnh số thuế phải thu 
(7): Lập biên bản chứng nhận/Biên bản vi phạm hành chính về hải quan 
(8): Thông quan hoặc tạm giải phóng hàng 
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PHỤ LỤC 1: Danh sách cán bộ được phỏng vấn, đặt câu hỏi tại Vụ Giám 
sát quản lý 

1. Vũ Quang Vinh - Vụ trưởng  
2. Vũ Văn Đức - Vụ Phó 
3. Trịnh Đình Kính - Vụ Phó 
4. Ông Anh Tuấn - Vụ Phó 
5. Nguyễn Bắc Hải - Chuyên viên 
6. Đào Ngọc Phú - Chuyên viên 
7. Đào Duy Tám - Chuyên viên 
8. Phùng Thái Hà - Chuyên viên 
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