
TỔNG CỤC HẢI QUAN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC HẢI QUAN TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  123  /KH-HQHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  12   tháng  01  năm 2018 

                                        
KẾ HOẠCH 

Triển khai chương trình “Cộng đồng Doanh nghiệp  
và Cơ quan Hải quan là đối tác tin cậy và đồng hành cùng phát triển” 

  
Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội ban hành thí điểm cơ 

chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; 
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Nghị quyết số 

19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-TTg ngày 01/01/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018; 

Cục Hải quan TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Cộng 
đồng Doanh nghiệp và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh là đối tác tin 
cậy, đồng hành cùng phát triển năm 2018” như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
Lãnh đạo Cục Hải quan thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa 

bàn thảo luận các giải pháp xây dựng chương trình hành động cụ thể và thiết 
thực để truyền “thông điệp của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đến cộng 
đồng doanh nghiệp” nội dung: 
          - Cục Hải quan TP.HCM thực hiện đầy đủ các cam kết về tạo thuận lợi 
thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc “kỷ luật - kỷ 
cương”; 

 - Triển khai Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính 
phủ, tiếp tục đẩy mạnh môi trường kinh doanh của Việt Nam để đạt mức trung 
bình của Asean 4, trong năm 2018  nhằm đạt trên mức trung bình các chỉ tiêu về 
môi trường cạnh tranh Việt Nam; 
          - Tạo thuận lợi trong thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, 
thông quan hàng hóa từ 108 giờ xuống còn 70 giờ đối với hàng xuất khẩu và từ 
138 giờ xuống còn 90 giờ đối với hàng nhập khẩu. 

- Tiếp tục rà soát danh mục kiểm tra chuyên ngành Quyết định số 
2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ để tham  mưu Bộ Tài 
Chính, Tổng cục Hải quan giảm tối đa tỷ lệ kiểm tra chuyên ngành dưới 15%;  

- Rà soát, kiến nghị cấp trên tiếp tục cắt giảm giấy phép xuất khẩu, nhập 
khẩu; điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 
2016 và Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 năm 2017. 
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- Thực hiện chiến lược của Chính phủ, Bộ Tài Chính và  ngành Hải quan 
Việt Nam: cơ chế 1 cửa quốc gia; 

- Nuôi dưỡng nguồn thu NSNN để kinh tế phát triển. 
-  Giảm chi phí lưu container, lưu kho bãi, các chi phí khác cho cộng 

đồng doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 
29/12/2017 của Bộ Tài Chính về thí điểm triển khai hệ thống quản lý, giám sát 
điện tử hàng hóa XNK qua cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế; 

2. Yêu cầu:  
- Bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tích cực hỗ trợ tạo thuận 

lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật hải quan, tăng 
cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thời quan làm 
thủ tục thông quan hàng hóa XNK, không để phát sinh các vấn đề gây phiền hà, 
tăng chi phí cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, chống buôn lậu và 
gian lận thương mại nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh 
nghiệp. Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng 
thắn, cầu thị để chấn chỉnh và là đối tác hợp tác toànn diện, đúng quy định của 
Pháp luật để cùng phát triển. 
           - Tuyên truyền để Doanh nghiệp thấy được quyền lợi và nghĩa vụ trong 
việc tuân thủ pháp luật hải quan và từng bước nâng cao tính tuân thủ trong các 
lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan, cũng như trong việc 
cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan để đảm bảo xây dựng môi trường kinh 
doanh bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật.  
           - Cán bộ công chức hải quan thành phố Hồ Chí Minh quán triệt tinh thần 
kỷ luật - kỷ cương, đổi mới, chuyên nghiệp, minh bạch để phục vụ cộng đồng 
Doanh nghiệp phát triển. 

 II. Nội dung: 
           1. Thông qua cuộc gặp gỡ, Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải 
quan muốn lắng nghe Doanh nghiệp trình bày kế hoạch sản xuất, kinh doanh 
XNK và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018 (tổng giá trị kim 
ngạch số thu nộp NSNN trong năm 2018 để tính toán và dự toán số thu NSNN 
hàng năm và các nội dung khác); trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiến nghị 
Chính phủ, Bộ Tài Chính, các Bộ ngành và thành phố tháo gỡ khó khăn, tạo 
thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế bền vững. 
           2. Cục Hải quan TP.HCM trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và 
khắc phục ngay những ý kiến đóng góp của cộng đồng Doanh nghiệp liên quan 
đến các nội dung cần cải tiến trong quy trình thủ tục thông quan hàng hóa: 

 2.1. Về quản lý hải quan: 
 Cục Hải quan TP.HCM sẵng sàng lắng nghe tham gia góp ý của cộng 

đồng Doanh nghiệp để giúp cơ quan Hải quan giảm thời gian thông quan, giảm 
chi phí cho Doanh nghiệp và giải đáp các vướng mắc liên quan đến các khâu 
nghiệp vụ: 
            - Khâu đăng ký, tính thuế;   



 
3 

            - Khâu kiểm tra hàng hóa;                  
            - Khâu giám sát hải quan;     
            - Chương trình thu NSNN qua cổng thanh toán điện tử và sự phối hợp 
giữa Ngân hàng Thương mại - Kho bạc Nhà nước và Cục Hải quan (Chi cục Hải 
quan) cần cải tiến những nội dung nào để nhanh hơn, chính xác hơn và ít tốn 
kém chi phí nhất;             
            - Những tiêu chí nào cần bỏ bớt trên Giấy nộp tiền;        
            - Thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, miễn thuế tại Chi cục;                        
            - Nghiệp vụ phân loại hàng hóa, tham vấn giá tính thuế và kiểm tra sau 
thông quan tại trụ sở hải quan và trụ sở doanh nghiệp;                       
             - Thái độ phục vụ của công chức hải quan, của các Chi cục Hải quan, 
Chi cục Kiểm tra sau thông quan;  
            2.2. Về kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm, kiểm dịch): 
            - Số lượng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu lập đi, lập lại của doanh nghiệp 
phải phải kiểm tra chuyên ngành trung bình hàng năm;      
            - Thời gian trung bình để nhận kết quả cho 01 lô hàng xuất khẩu, nhập 
khẩu; 
            - Việc nộp hồ sơ, trả kết quả có thuận lợi về thủ tục và thời gian cho 
doanh nghiệp hay không?   
            - Chi phí việc kiểm tra chuyên ngành hiện nay mức độ như thế nào? 
            - Những quy định kiểm tra chuyên ngành nào hiện nay gây khó khăn cho 
doanh nghiệp;        
            3. Doanh nghiệp đề xuất, hiến kế cho Cục Hải quan TP.HCM những giải 
pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về Hải quan nhằm góp 
phần thực hiện thành công Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính 
phủ. 
             Doanh nghiệp cũng có thể báo cáo thêm ý kiến chủ quan và các đề nghị 
với Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về bất kỳ nội dung nào có liên quan đến 
công tác hải quan để triển khai thực hiện thành công cơ chế đặc thù cho thành 
phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia. 
             4. Cục Hải quan TP.HCM cam kết với cộng đồng Doanh nghiệp sẽ thực 
hiện một số nội dung giúp tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh 
nghiệp. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch bao gồm: 
             4.1. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ngay những phản ánh 
của cộng đồng Doanh nghiệp (phụ luc 1); 
             4.2. Hệ thống hóa các văn bản mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý 
Nhà nước về Hải quan (Luật Hải quan số 54/2014/QH13, các Luật Thương mại, 
Luật Thuế XNK và Luật Quản lý Thuế, Luật Chất lượng, Luật An toàn thực 
phẩm có liên quan …. và các văn bản hướng dẫn về thủ tục hải quan, về thuế 
XNK, các Biểu thuế ưu đãi và ưu đãi đặc biệt áp dụng trong năm 2018, các văn 
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bản sửa đổi, bổ sung thủ tục hải quan và thuế XNK), thường xuyên tuyên truyền 
phổ biến pháp luật về hải quan cho cộng đồng Doanh nghiệp (phụ lục 2). 
             4.3. Hệ thống các sai sót, các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình 
quản lý của hải quan để cộng đồng Doanh nghiệp tránh vấp phải trong quá trình 
làm thủ tục hải quan; khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp tự giác, chủ động và 
ý thức tuân thủ pháp luật hải quan; từng bước nâng cao tính tuân thủ trong các 
lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan hải quan; khuyến khích doanh 
nghiệp tự kiểm soát và tố giác các hành vi sai phạm để bảo đảm tính nghiêm 
minh và tuân thủ pháp luật (phụ lục 3).  
           4.4. Phối hợp cung cấp thông tin để giúp cho cơ quan Hải quan đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
           4.5. Tổ chức Hội nghị đối thoại thường niên để báo cáo những hoạt động 
trong năm của Cục Hải quan TP.HCM và lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng 
đồng Doanh nghiệp để chấn chỉnh và khắc phục kịp thời.  
           III. Tổ chức thực hiện: 
           1. Xác định đầu mối liên hệ:  
            Cục Hải quan TP.HCM cung cấp danh sách Lãnh đạo Cục Hải quan 
TP.HCM và Trưởng các đơn vị để Doanh nghiệp liên hệ, phản ánh những nội 
dung Doanh nghiệp cảm thấy chưa hài lòng (phụ lục 2). 
            2.  Phương thức thực hiện: 
            - Định kỳ hàng tháng (hoặc hàng Qúy): 02 bên cung cấp thông tin về 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các quy định mới của pháp luật về hải quan; 
            - Trong trường hợp cấp thiết, cộng đồng Doannh nghiệp có thể thông tin 
và trao đổi trực tiếp để thống nhất xử lý các vụ việc có liên quan.       

  Để việc triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị 
quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ đạt được hiệu quả cao 
nhất thì tất cả cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là Cục Hải quan 
TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ 
chung tay, góp sức tạo nên sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ môi trường kinh 
doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong năm 2018 và những năm tiếp 
theo./.  

 
Nơi nhận:                                                                               KT. CỤC TRƯỞNG 
- Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; 
- Hội đồng nhân dân thành phố; 
- UBND thành phố; 
- Tổng cục Hải quan; 
- Lãnh đạo Cục; 
- Trung tâm ITPC; 
- Phòng VCCI; 
- Các Hiệp hội Doanh nghiệp trong và ngoài nước; 
- Cộng đồng Doanh nghiệp; 
- Các cơ quan truyền thông; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để tổ chức thực hiện); 
- Lưu: VT,TXNK(50b). 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 
 
 
 
 

Đinh Ngọc Thắng 


