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Phụ lục số 1: 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH HẢI QUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN 

 
 

34 CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH HẢI QUAN VIỆT NAM 

 
 

 

CHI CỤC HẢI QUAN, ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI 

QUAN VÀ ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG 
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Phụ lục số 2: 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC HẢI QUAN 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỰC 

HIỆN CHỨC NĂNG QLNN 

CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ  

HẢI QUAN 

CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 

CỤC ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU 

BAN QUẢN LÝ RỦI RO HẢI QUAN 

BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA  

HẢI QUAN 

THANH TRA 

VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

VỤ PHÁP CHẾ 

VĂN PHÒNG TỔNG CỤC 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

VÀ THỐNG KÊ HẢI  QUAN 

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN 

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI 

HÀNG HÓA XNK 

VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI QUAN 

TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM 

BÁO HẢI QUAN 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
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Phụ lục số 3: 

DANH MỤC 34 CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TRUNG ƯƠNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng 

 

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng 

Cục Hải quan thành phố Cần Thơ 

 

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An 

 

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh 

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai 

 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 

 

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai 

 

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa 

 

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương 

 

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 

 

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi 

 

34 CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ 

Cục Hải quan tỉnh Bình Định 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam 

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh 

Cục Hải quan tỉnh An Giang 

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh 

 

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước 

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh 

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa 

Cục Hải quan thành phố Hà Nội 

Cục Hải quan tỉnh Long An 

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk 

 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị 

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình 

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang 

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang 

Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 

Cục Hải quan tỉnh Điện Biên 

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp 

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng 

Cục Hải quan tỉnh Cà Mau 
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Phụ lục số 4: 

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 

 

Để góp phần tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) Việt Nam theo hướng áp dụng các chuẩn 

mực hải quan hiện đại, xin Quý Doanh nghiệp vui lòng cung cấp một số thông tin sau, các thông tin này sẽ được 

giữ bí mật, chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 
 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP  

1. Tên doanh nghiệp: _______________________________________________________________ 

Địa chỉ     : ________________________________________________________________________ 

Điện thoại: ______________________  Fax        :_________________________________________ 

Email       : _______________________ Website: _________________________________________ 

Tên của người điền thông tin:_________________________________ Chức vụ:_________________ 

2.  Loại hình doanh nghiệp theo hình thức sở hữu (chỉ đánh dấu X vào 1 ô) 

 Cổ phần  Công ty hợp danh 

 Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài  Doanh nghiệp tư nhân 

 Đầu tư nước ngoài  Doanh nghiệp Nhà nước 

 Trách nhiệm hữu hạn  Khác (Xin nêu rõ) _______________ 

3. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp năm 2012 (có thể đánh dấu X nhiều ô) 

 Du lịch, Khách sạn  Sản xuất, chế biến Nông sản 

 Thủ công mỹ nghệ  Sản xuất, chế biến Thuỷ Hải sản 

 Dệt may   Dược, Y tế, Hoá mỹ phẩm 

 Da giầy  Dịch vụ thông tin và truyền thông 

 Xây dựng, giao thông vận tải  Tài chính ngân hàng và bảo hiểm 

 Điện, điện tử  Kinh doanh bất động sản 

 Quản lý và xử lý rác thải, nước thải  Dịch vụ giáo dục và đào tạo 

 Khai khoáng  Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

 
Dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác 
 Khác (Xin nêu rõ) _______________ 

4. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu trung bình hàng năm của doanh nghiệp trong thời kỳ 2010 -2012 (chỉ 

đánh dấu X vào 1 ô) 

 Dưới 1 triệu USD  Từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD 

 Từ 10 triệu USD đến 50 triệu USD  Từ 50 triệu USD đến 100 triệu USD 

 Từ 100 triệu USD đến 200 triệu USD  Trên 200 triệu USD 

5. Số lượng tờ khai hải quan xuất khẩu nhập trung bình hàng năm của doanh nghiệp trong thời kỳ 2010-

2012 (chỉ đánh dấu 1 ô) 

 Dưới 100 tờ khai    Từ 1.000 tờ khai đến 2.000 tờ khai 

 Từ 100 tờ khai đến 500 tờ khai    Từ 2.000 tờ khai đến 5.000 tờ khai 

 Từ 500 tờ khai đến 1.000 tờ khai    Trên 5.000 tờ khai 
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II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

A. MỨC ĐỘ SẴN SÀNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Doanh nghiệp đã biết về thủ tục hải quan điện tử từ nguồn nào (có thể đánh dấu X nhiều ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

1.1 Chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố trên địa bàn DN hoạt động  

1.2 Hội thảo, thông báo của cơ quan hải quan   

1.3 Truyền hình, phát thanh  

1.4 Internet  

1.5 Báo giấy, tờ rơi  

1.6 Từ doanh nghiệp khác  

1.7 Nguồn khác (Xin nêu rõ) ____________________________________________________ 

2. Thời gian mà Doanh nghiệp đã tìm hiểu, nghiên cứu để thực hiện thủ tục HQĐT (chỉ đánh dấu X vào 1 ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

2.1 Dưới 1 tuần   

2.2 Từ 1 tuần đến 1 tháng  

2.3 Từ 1 tháng đến 3 tháng  

2.4 Từ 3 tháng đến 6 tháng  

2.5 Từ 6 tháng đến 1 năm   

3. Mức độ mà Doanh nghiệp đã chuẩn bị các yếu tố khi tham gia thủ tục HQĐT (Đánh dấu X vào ô 

thích hợp  theo mức độ đã chuẩn bị từ 1 đến 5; số 1 là chuẩn bị kém, số 5 là chuẩn bị rất tốt). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

3.1 Nhân viên có chuyên môn về thủ tục hải quan      

3.2 Nhân viên sử dụng thành thạo phần mềm khai báo thủ tục HQĐT      

3.3 Máy tính kết nối mạng Internet      

3.4 Lắp đặt đường truyền mạng có tốc độ cao      

4. Mức độ mà doanh nghiệp đã được cơ quan Hải quan hỗ trợ khi tham gia thủ tục HQĐT (Đánh 

dấu X vào ô thích hợp theo mức độ đã được hỗ trợ từ 1 đến 5; số 1 là đã hỗ trợ ít nhất, số 5 là đã được hỗ trợ 

nhiều nhất). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

4.1 Cung cấp thông tin về thủ tục HQĐT      

4.2 Đào tạo tập huấn cho doanh nghiệp về quy trình khai báo thủ tục 

HQĐT 
     

4.3 Hỗ trợ phần mềm khai báo thủ tục HQĐT cho doanh nghiệp      

4.4 Hướng dẫn giải đáp vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục 

HQĐT 

     

5. Mức độ các cơ quan liên quan đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục HQĐT (Đánh dấu X vào 

ô thích hợp  theo mức độ đã được hỗ trợ từ 1 đến 5; số 1 là không được hỗ trợ, số 5 là đã được  hỗ trợ rất nhiều). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

5.1 Cung cấp chữ ký số      

5.2 Cấp giấy phép điện tử cho hàng hóa XNK      

5.3 Mã hóa đầy đủ danh mục hàng hóa XNK theo hồ sơ       
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5.4 Cho phép thanh toán thuế, phí bằng phương thức điện tử      

5.5 Hỗ trợ khác (xin nêu rõ):__________________________      

6. Mức độ quan tâm của Lãnh đạo Doanh nghiệp đến việc thực hiện thủ tục HQĐT (Đánh dấu X vào ô thích 

hợp theo mức độ quan tâm từ 1 đến 5; số 1 là không quan tâm, số 5 là rất quan tâm). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

6.1 Chính sách của nhà nước về thủ tục HQĐT      

6.2 Thời gian thông quan hàng hóa bằng thủ tục HQĐT      

6.3 Nhân viên để thực hiện thủ tục HQĐT      

6.4 Chi phí đầu tư (trang thiết bị, máy móc)      

6.5 Chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục HQĐT      

6.6 Quan tâm khác (xin nêu rõ):_______________________      

7. Doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm nào để khai báo hải quan (chỉ đánh dấu X vào 1 ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

7.1 Phần mềm do Doanh nghiệp tự xây dựng  

7.2 Phần mềm do cơ quan Hải quan cung cấp miễn phí  

7.3 Phần mềm mua từ Công ty cung cấp phần mềm khai báo  

8. Doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục HQĐT qua hình thức nào sau đây (chỉ đánh dấu X 

vào 1 ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

8.1 Trực tiếp làm thủ tục hải quan  

8.2 Qua Đại lý làm thủ tục hải quan  

9. Tốc độ đường truyền Internet của doanh nghiệp như thế nào (chỉ đánh dấu X vào 1 ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

9.1 Tốc độ đường truyền chậm  

9.2 Tốc độ đường truyền bình thường  

9.3 Tốc độ đường truyền tốt  

B. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 

1. Đánh giá lợi ích của Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục HQĐT (Đánh dấu X vào ô thích hợp theo 

mức độ lợi ích từ 1 đến 5; số 1 là ít lợi ích nhất, số 5 là lợi ích nhiều nhất). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

1.1 Được thông quan hàng hóa nhanh hơn so với thủ tục HQ truyền 

thống 

     

1.2 Chủ động về thời gian và địa điểm làm thủ tục hải quan      

1.3 Giảm mức độ tiếp xúc với cán bộ hải quan      

1.4 Giảm các thủ tục về giấy tờ, chi phí cho DN       

1.5 Giảm các chi phí trong quá trình làm thủ tục hải quan hơn so với HQ 

truyền thống 
 

    

1.6 Tăng khả năng cạnh tranh và giao thương quốc tế      

1.7 Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp      

1.8 Lợi ích khác (xin nêu rõ):________________________      
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2. Doanh nghiệp nhận xét thế nào về thủ tục HQĐT so với thủ tục hải quan truyền thống (đánh dấu 

vào ô thích hợp) 

2.1 
Thời gian hoàn thành thủ tục hải quan 

 Nhanh hơn   Không thay đổi    Chậm hơn 

2.2 
Thái độ của công chức hải quan 

   Vui vẻ, nhiệt tình       Bình thường, đúng mực    Thờ ơ, gắt gỏng 

2.3 
Chi phí về tài chính để đầu tư cho thực hiện thủ tục hải quan điện tử 

 Tăng hơn  Không thay đổi    Giảm chi phí 

2.4 Ý kiến khác:_____________________________________________________________ 

3. Những rủi ro mà doanh nghiệp đã gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục HQĐT (có thể đánh 

dấu X nhiều ô) 

TT Yếu tố Lựa chọn 

3.1 Rủi ro mất dữ liệu trong khi gửi hồ sơ HQĐT  

3.2 Rủi ro mất điện trong khi đang thực hiện thủ tục HQĐT  

3.3 Rủi ro do bị hacker xâm nhập dữ liệu doanh nghiệp  

3.4 Rủi ro khác (xin nêu rõ)___________________________________________  

4. Thời gian trung bình Doanh nghiệp hoàn thành thông quan hàng hóa bằng thủ tục HQĐT mất 

bao nhiêu thời gian (chỉ chọn 1 ô)? 

TT Yếu tố Lựa chọn 

4.1 Dưới 01 giờ   

4.2 Từ 01 giờ đến 24 giờ (01 ngày)  

4.3 Từ 24 giờ đến 168 giờ (01 tuần)  

4.4 Trên 168 giờ (01 tuần)  

5. Mức độ khó khăn của Doanh nghiệp trong việc gửi hồ sơ HQĐT đến cơ quan Hải quan (Đánh 

dấu X vào ô thích hợp theo mức độ khó khăn từ 1 đến 5; số 1 là ít khó khăn nhất, số 5 là rất khó khăn). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

5.1 Do lỗi phần mềm khai báo của doanh nghiệp      

5.2 Do lỗi đường truyền của doanh nghiệp      

5.3 Do lỗi kỹ năng thao tác của nhân viên công ty      

5.4 Do lỗi của Hệ thống tiếp nhận của cơ quan Hải quan      

5.5 Do lỗi Hệ thống phần mềm của cơ quanHải quan      

5.6 Do nguyên nhân khác________________________      

6. Đánh giá những khó khăn đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục HQĐT hiện nay (Đánh 

dấu X vào ô thích hợp theo mức độ khó khăn từ 1 đến 5; số 1 là ít khó khăn nhất, số 5 là rất khó khăn). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

6.1 Cơ sở pháp lý của Chính phủ về thủ tục HQĐT chưa hoàn thiện      

6.2 Văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan chưa đảm bảo       

6.3 Hạ tầng viễn thông của Doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu      

6.4 
Hệ thống của cơ quan Hải quan chưa đảm bảo tiếp nhận khai báo 24/7 

của doanh nghiệp 
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6.5 
Nguồn lực tài chính để đầu tư thực hiện thủ tục HQ điện tử chưa 

đảm bảo 
    

 

6.6 
Phạm vi các loại hình hàng hóa thực hiện thủ tục HQĐT còn hạn 

chế 
    

 

6.7 Dịch vụ vận tải và giao nhận còn hạn chế      

6.8 An ninh mạng chưa đảo bảo      

6.9 Thói quen thực hiện thủ tục HQ truyền thống       

6.10 Yếu tố khác (xin nêu rõ):_____________________      

C. ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 

1. Yêu cầu cần hoàn thiện các yếu tố của thủ tục HQĐT trong thời gian tới (Đánh dấu X vào ô thích hợp theo 

mức độ cần hoàn thiện từ 1 đến 5; số 1 là cần hoàn thiện ít, số 5 là rất cần hoàn thiện). 

TT Yếu tố cần 1 2 3 4 5 

1.1 Tự động hóa tiếp nhận      

1.2 Khai báo trước      

1.3 Thông quan trước      

1.4 Mở rộng áp dụng QLRR      

1.5 Giảm chứng từ thương mại      

1.6 Xác định xuất xứ tự động      

1.7 Tính trị giá tự động      

1.8 Áp thuế tự động      

1.9 Nộp thuế tự động      

1.10 Thông quan tự động      

1.11 Trao đổi thông tin điện tử      

1.12 Giảm chi phí      

1.13 Triển khai Hải quan một cửa quốc gia      

2. Mức độ cần ưu tiên khi thực hiện thủ tục HQĐT trong thời gian tới (Đánh dấu X vào ô thích hợp 

theo mức độ cần ưu tiên từ 1 đến 5; số 1 là cần ít ưu tiên, số 5 là rất cần ưu tiên). 

TT Yếu tố cần  1 2 3 4 5 

2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục HQĐT      

2.2 
Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin thực hiện thủ tục HQĐT 

của cơ quan Hải quan  
   

  

2.3 
Đổi mới tổ chức bộ máy ngành Hải quan để đáp ứng thực hiện thủ 

tục HQĐT  
   

  

2.4 
Nâng cao chất lượng giao thông - dịch vụ logistics (kho bãi, giao 

nhận) 
   

  

3. Kiến nghị khác của doanh nghiệp để việc triển khai thực hiện TTHQĐT được dễ dàng và hiệu quả 

hơn? 
……………………………………………………………………………………………………................………………

……………………………………………………................……………………………………………………………… 

Chân thành cảm ơn sự chia sẻ thông tin của Quý doanh nghiệp! 
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Phụ lục số 5: 

PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
 

Để góp phần tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) Việt Nam theo hướng áp dụng các 

chuẩn mực hải quan hiện đại, xin Quý Ông (Bà) vui lòng cho biết một số thông tin sau, các thông tin này sẽ 

được giữ bí mật, chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁN BỘ HẢI QUAN 

Họ và tên: ___________________________Chức vụ:____________________________ 

Đơn vị  công tác:__________________________________________________________ 

Điện thoại: ______________________  Email: __________________________________ 

II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

1. Theo ý kiến Ông (Bà), những yêu cầu mà cán bộ Hải quan cần có để thực hiện thủ tục HQĐT (Đánh 

dấu X vào ô thích hợp theo mức độ cần từ 1 đến 5; số 1 là cần ít, số 5 là rất cần). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

1.1 Có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ thủ tục HQĐT      

1.2 Hiểu biết về pháp luật hải quan      

1.3 Có trình độ ngoại ngữ      

1.4 
Có trình độ tin học và sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp 

vụ hải quan 
     

1.5 Am hiểu sâu về chính sách thương mại quốc tế và khu vực      

1.6 Tuân thủ pháp luật công chức và kỷ cương của Ngành Hải quan       

2. Theo ý kiến Ông (Bà), hệ thống trang thiết bị (phần cứng và phần mềm) hiện nay của cơ quan Hải quan 

đã đáp ứng đến mức độ nào để thực hiện thủ tục HQĐT (Đánh dấu X vào ô thích hợp theo mức độ đã đáp ứng 

từ 1 đến 5; số 1 là đáp ứng kém, số 5 là đáp ứng rất tốt). 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

2.1 Số lượng và chất lượng máy tính trạm      

2.2 Số lượng và chất lượng máy tính chủ      

2.3 Tốc độ đường truyền      

2.4 Chất lượng phần mềm Xử lý dữ liệu điện tử hải quan      

2.5 
Số lượng và chất lượng các phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ cho thủ 

tục HQĐT của cơ quan Hải quan 
     

3. Theo ý kiến đánh giá của Ông (Bà), những khó khăn hiện nay của Doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ 

tục HQĐT (Đánh dấu X vào ô thích hợp theo mức độ khó khăn từ 1 đến 5; số 1 là ít khó khăn, số 5 là rất khó khăn) 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

3.1 
Cơ sở pháp lý của Chính phủ và các Bộ Ngành có liên quan đến thực 

hiện  thủ tục HQĐT chưa hoàn thiện 
    

 

3.2 
Văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan chưa đảm bảo cho doanh 

nghiệp thực hiện  thủ tục HQĐT 
    

 

3.3 
Dịch vụ Hạ tầng viễn thông, tốc độ của mạng internet của Quốc 

gia chưa đáp ứng yêu cầu 
    

 

3.4 
Hệ thống của cơ quan Hải quan chưa đảm bảo tiếp nhận khai báo 24/7 

của doanh nghiệp 
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3.5 
Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để đầu tư cho thực hiện 

thủ tục HQĐT chưa đảm bảo 
    

 

3.6 
Phạm vi các loại hình hàng hóa được áp dụng thủ tục HQĐT còn 

hạn chế 
    

 

3.7 Dịch vụ vận chuyển và giao nhận còn hạn chế      

3.8 An ninh mạng chưa đảm  bảo      

3.9 Môi trường và thói quen thực hiện thủ tục hải quan truyền thống       

3.10 Yếu tố khác (xin nêu rõ):_____________________      

4. Theo ý kiến Ông (Bà) mức độ của các yếu tố thủ tục HQĐT cần được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới 

như thế nào ?  (Đánh dấu X vào ô thích hợp  theo mức độ cần hoàn thiện từ 1 đến 5; số 1 là cần ít, số 5 là rất cần) 

TT Yếu tố cần 1 2 3 4 5 

4.1 Tự động hóa tiếp nhận      

4.2 Khai báo trước      

4.3 Thông quan trước      

4.4 Mở rộng áp dụng quản lý rủi ro       

4.5 Giảm chứng từ thương mại      

4.6 Xác định xuất xứ tự động      

4.7 Tính trị giá tự động      

4.8 Áp thuế tự động      

4.9 Nộp thuế tự động      

4.10 Thông quan tự động      

4.11 Trao đổi thông tin điện tử      

4.12 Giảm chi phí      

4.13 Triển khai hải quan một cửa       

5. Theo ý kiến Ông (Bà), mức độ cần ưu tiên áp dụng các biện pháp để tiếp tục hoàn thiện thủ tục HQĐT 

trong thời gian tới ? (Đánh dấu X vào ô thích hợp  theo mức độ cần ưu tiên  từ 1 đến 5; số 1 là cần ưu tiên ít, , số 5 

là rất cần ưu tiên) 

TT Yếu tố 1 2 3 4 5 

5.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục hải quan điện tử      

5.2 
Phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thủ 

tục HQĐT 
     

5.3 
Đổi mới tổ chức bộ máy ngành Hải quan để đáp ứng hoàn thiện  

thủ tục HQĐT 
     

5.4 
Nâng cao chất lượng giao thông - dịch vụ logistics (kho bãi, giao 

nhận) 
     

6. Kiến nghị khác của Ông (Bà) để việc triển khai thực hiện thủ tục HQĐT được dễ dàng và hiệu quả 

hơn? 

……………………………………………………………………………………................………………………………

……………………………………………………………………................……………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ thông tin của Ông (Bà)! 

 

 



xxviii 

 

Phụ lục số 6: 
KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU VỀ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP VỀ HOÀN THIỆN  

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020. 
 

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 

Bảng 1.1. Loại hình doanh nghiệp điều tra phân theo địa phương 
Đơn vị tính: DN 

Địa phương 

Loại hình DN 
Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Tổng số 

1. Công ty Cổ phần 24 8 14 2 40 34 122 

2. Doanh nghiệp liên doanh 

với nước ngoài 
18 4 0  0  2 2 26 

3. Doanh nghiệp đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 
42 60 2 36 38 46 224 

4.Công ty trách nhiệm hữu hạn 44 52 6 42 28 16 188 

5. Công ty hợp danh 0 0 0 0 0 0 0 

6. Doanh nghiệp tư nhân 12 10 0  0  12  0 34 

7. Doanh nghiệp Nhà nước 2 0  0  0  4 0  6 

Tổng số DN được điều tra 142 134 22 80 124 98 600 

 

Bảng 1.2. Cơ cấu loại hình doanh nghiệp điều tra phân theo địa phương 

Đơn vị tính:  % 

Địa phương 

 

Loại hình DN 

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 
Đà Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Tổng số 

1.Công ty Cổ phần 16,90 5,97 63,64 2,50 32,26 34,69 20,33 

2.Doanh nghiệp liên 

doanh với nước ngoài 
12,68 2,99 0,00 0,00 1,61 2,04 4,33 

3.Doanh nghiệp Đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 
29,58 44,78 9,09 45,00 30,65 46,94 37,33 

4.Công ty trách nhiệm 

hữu hạn 
30,99 38,81 27,27 52,50 22,58 16,33 31,33 

5.Công ty hợp danh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.Doanh nghiệp tư nhân 8,45 7,45 0,00 0,00 9,68 0,00 5,68 

7.Doanh nghiệp Nhà nước 1,40 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 1,00 

Tổng số DN được điều 

tra 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Bảng 1.3. Cơ cấu lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp điều tra phân theo địa phương 

Đơn vị tính:  % 

Địa phương 

 

Lĩnh vực 

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 
Đà Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Tổng số 

1. Du lịch, Khách sạn 5,63 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 1,67 

2. Thủ công mỹ nghệ 1,41 1,49 0,00 17,50 6,45 2,04 4,67 

3. Dệt may  5,63 14,93 18,18 17,50 12,90 8,16 11,67 

4. Da giầy 1,41 5,97 0,00 15,00 20,97 10,20 9,67 

5.Xây dựng, giao thông 

vận tải 
5,63 1,49 9,09 0,00 0,00 0,00 2,00 

6. Điện, điện tử 36,62 13,43 0,00 10,00 3,23 8,16 15,00 

7. Quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải 
2,82 2,99 0,00 0,00 0,00 2,04 1,67 

8. Khai khoáng 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

9.Sửa chữa ô tô, xe máy và 

xe có động cơ khác 
2,82 1,49 0,00 0,00 0,00 4,08 1,67 
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10.SX, chế biến Nông sản 4,23 4,48 9,09 5,00 3,23 2,04 4,00 

11.SX, chế biến Thuỷ hải sản 0,00 1,49 9,09 0,00 0,00 2,04 1,00 

12.Dược, Y tế, Hoá mỹ phẩm 2,82 5,97 0,00 0,00 0,00 2,04 2,33 

13.Tài chính ngân hàng, BH  1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

14.Kinh doanh bất động sản 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 

15. Khác  26,75 46,27 45,45 35,00 53,22 59,20 43,66 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Bảng 1.4. Cơ cấu tổng kim ngạch XNK trung bình hàng năm của các doanh nghiệp điều ra phân theo địa phương 

Đơn vị tính: % 

Địa phương 
 

Tổng kim ngạch  
Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Tổng số 

1. Dưới 1 triệu USD 30,99 22,39 72,73 15,00 11,29 32,65 24,67 

2. Từ 1 triệu USD đến 10 triệu USD 28,17 31,34 18,18 55,00 38,71 20,41 33,00 

3. Từ 10 triệu USD đến 50 triệu USD 23,94 31,34 0,00 25,00 24,19 30,61 26,00 

4. Từ 50 triệu USD đến 100 triệu USD 2,82 5,97 9,09 2,50 14,52 6,12 6,67 

5.Từ 100 triệu USD đến 200 triệu USD 11,27 5,97 0,00 2,50 6,45 8,16 7,00 

6. Trên 200 triệu USD 2,81 2,99 0,00 0,00 4,84 2,05 2,66 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Bảng 1.5. Cơ cấu số lượng tờ khai hải quan XNK trung bình hàng năm của các doanh nghiệp điều tra phân theo 

địa phương 

Đơn vị tính: % 

Địa phương 

 
 

Số lượng tờ khai 

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 
Đà Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Tổng số 

1. Dưới 100 tờ khai   25,35 25,37 18,18 20,00 16,13 28,57 23,00 

2. Từ 100 tờ khai đến 500 

tờ khai   
43,66 37,31 27,27 47,50 37,10 40,82 40,33 

3. Từ 500 tờ khai đến 

1.000 tờ khai   
14,08 17,91 36,36 15,00 12,90 6,12 14,33 

4. Từ 1.000 tờ khai đến 

2.000 tờ khai 
8,45 5,97 0,00 10,00 17,74 10,20 10,00 

5. Từ 2.000 tờ khai đến 

5.000 tờ khai 
7,04 8,96 18,19 5,00 12,90 6,12 8,67 

6. Trên 5.000 tờ khai 1,42 4,48 0,00 2,50 3,23 8,17 3,67 

Tổng số 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP 

Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn thông tin về thủ tục hải quan mà doanh nghiệp có được phân theo địa phương 

Đơn vị tính: % 

Địa phương 
 

Nguồn thông tin 
Hà Nội  

TP.Hồ Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Tổng 

số 

1. Chỉ đạo của UBND tỉnh, TP  13,95 8,70 19,04 12,12 11,11 2,86 10,60 

2. Hội thảo, thông báo của hải quan  37,98 52,17 38,10 59,10 51,85 61,42 50,10 

3. Truyền hình, phát thanh 7,75 6,09 9,52 1,51 7,40 4,29 6,10 

4. Internet 13,18 15,65 28,57 13,64 15,74 14,29 15,12 

5. Báo giấy, tờ rơi 9,30 3,48 0,00 1,51 1,85 1,43 3,93 

6. Từ doanh nghiệp khác 15,50 13,91 4,77 12,12 9,26 12,85 12,58 

7. Nguồn khác  2,34 0,00 0,00 0,00 2,79 2,86 1,57 

Tổng số thông tin 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 



xxx 

 

Bảng 2.2. Thời gian doanh nghiệp đã nghiên cứu để thực hiện thủ tục HQĐT phân theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị tính: DN 

Loại hình DN  

 

 Thời gian  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh 

với NN 

DN có vốn 

đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1. Dưới 1 tuần  12 6 40 26 6 0 90 

2. Từ 1 tuần đến 1 tháng 70 14 104 102 20 6 316 

3. Từ 1 tháng đến 3 tháng 30 4 40 40 6 0 120 

4. Từ 3 tháng đến 6 tháng 4 0 12 12 0 0 28 

5.Từ 6 tháng đến 1 năm  6 2 28 8 2 0 46 

Tổng số ND điều tra 122 26 224 188 34 6 600 

 

 

Bảng 2.3. Điểm trung bình mức độ chuẩn bị khi tham gia thủ tục HQĐT của các doanh nghiệp phân theo loại hình 

doanh nghiệp (điểm 1 là chuẩn bị kém, điểm 5 là chuẩn bị rất tốt). 

Loại hình DN  

 

 Các yếu tố chuẩn bị  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh với 

NN 

DN có vốn 

đầu tư trực 

tiếp  NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1. Nhân viên có chuyên môn 

về thủ tục hải quan 
4,0 4,0 4,3 4,2 4,0 4,7 4,2 

2. Nhân viên sử dụng thành 

thạo phần mềm khai báo thủ 

tục HQĐT 
4,1 4,1 4,3 4,2 4,1 4,7 4,2 

3. Máy tính kết nối mạng 

Internet 
4,2 4,2 4,4 4,3 4,3 4,7 4,3 

4. Lắp đặt đường truyền mạng 

có tốc độ cao 
4,1 3,9 4,2 4,2 4,2 4,7 4,2 

 

 

Bảng 2.4. Điểm trung bình về mức độ hỗ trợ của cơ quan hải quan khi tham gia thủ tục HQĐT phân theo địa 

phương (điểm 1 là đã hỗ trợ ít nhất, điểm 5 là đã được hỗ trợ nhiều nhất). 

Địa phương 

 

Yếu tố 

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Tổng 

số 

1. Cung cấp thông tin về thủ tục 

HQĐT 
4,5 4,4 4,0 4,3 4,1 4,1 4,3 

2. Đào tạo tập huấn cho DN về quy 

trình khai báo thủ tục HQĐT 
4,2 4,1 4,0 4,3 4,1 3,9 4,1 

3. Hỗ trợ phần mềm khai báo thủ 

tục HQĐT cho DN 
4,2 4,1 4,1 3,9 3,9 4,1 4,1 

4. Hướng dẫn giải đáp vướng mắc 

trong quá trình thực hiện thủ tục 

HQĐT 

4,3 4,3 4,4 4,2 4,2 4,1 4,2 

 

 

Bảng 2.5. Điểm trung bình về mức độ hỗ trợ của các cơ quan khác liên quan khi tham gia thủ tục HQĐT, phân 

theo địa phương (điểm 1 là không được hỗ trợ, điểm 5 là đã được hỗ trợ rất nhiều). 

Địa phương 

 

Nội dung hỗ trợ  

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Tổng 

số 

1. Cung cấp chữ ký số 3,7 3,4 3,3 3,5 3,6 3,4 3,5 

2. Cấp giấy phép điện tử cho hàng 

hóa XNK 
3,7 3,5 3,3 2,9 3,1 3,6 3,4 

3. Mã hóa đầy đủ danh mục hàng 

hóa XNK theo hồ sơ  
3,9 3,6 4,0 3,5 3,6 3,6 3,7 

4. Cho phép thanh toán thuế, phí 

bằng phương thức điện tử 
3,7 3,6 3,6 3,2 3,2 3,5 3,5 

5. Hỗ trợ khác  4,0 3,8 3,2 4,3 4,3 3,3 3,9 
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Bảng 2.6. Điểm trung bình về mức độ quan tâm của Lãnh đạo Doanh nghiệp đến việc thực hiện thủ tục HQĐT,  

phân theo loại hình doanh nghiệp (điểm 1 là không quan tâm, điểm 5 là rất quan tâm). 

Loại hình DN 

 

 Nội dung quan tâm  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh 

với NN 

DN có vốn 

đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNH

H 

DN tư 

nhân 

DN Nhà 

nước 
Tổng số 

1.Chính sách của nhà nước về thủ 

tục HQĐT 
4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,7 4,4 

2.Thời gian thông quan hàng hóa 

bằng thủ tục HQĐT 
4,5 4,2 4,5 4,5 4,5 4,7 4,5 

3.Nhân viên để thực hiện thủ tục 

HQĐT 
4,3 4,3 4,2 4,4 4,2 5,0 4,3 

4.Chi phí đầu tư (trang thiết bị, 

máy móc) 
4,3 4,3 4,2 4,4 4,1 5,0 4,3 

5.Chi phí trong quá trình thực hiện 

thủ tục HQĐT 
4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 5,0 4,3 

6.Quan tâm khác  4,5 4,8 4,3 4,1 4,2 5,0 4,3 

 

 

Bảng 2.7. Cơ cấu phần mềm doanh nghiệp đã sử dụng để khai báo hải quan phân theo quy mô tổng kim ngạch 

XNK trung bình hàng năm                                                                                                                        Đơn vị tính: % 

Quy mô kim ngạch XNK 

 

 

 Phần mềm  

Dưới 1 

triệu 

USD 

Từ 1  

đến 10 

triệu 

USD 

Từ 10  

đến 50 

triệu 

USD 

Từ 50  

đến 100 

triệu USD 

Từ 100  

đến 200 

triệu USD 

Trên 

200 

triệu 

USD 

Tổng số 

1. Phần mềm do Doanh nghiệp tự 

xây dựng 
2,70 1,01 2,56 5,00 0,00 0,00 2,00 

2. Phần mềm do cơ quan Hải quan cung 

cấp miễn phí 
24,32 18,18 14,10 0,00 42,86 0,00 18,67 

3. Phần mềm mua từ Công ty 

cung cấp phần mềm khai báo 
72,98 80,81 83,34 95,00 57,14 

100,0

0 
79,33 

Tổng số DN được điều tra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,0

0 
100,00 

 

 

Bảng 2.8. Cơ cấu các hình thức doanh nghiệp đã thực hiện khai báo thủ tục HQĐT phân theo quy mô tổng kim 

ngạch XNK trung bình hàng năm                                                                                                                Đơn vị tính: % 

Quy mô kim ngạch XNK 

 
 

 

 Các hình thức  

Dưới 1 

triệu 

USD 

Từ 1  

đến 10 

triệu 

USD 

Từ 10  

đến 50 

triệu 

USD 

Từ 50  

đến 100 

triệu USD 

Từ 100  

đến 200 

triệu 

USD 

Trên 

200 

triệu 

USD 

Tổng 

số 

1. Trực tiếp làm thủ tục hải quan 55,41 59,60 58,97 70,00 33,33 62,50 57,33 

2. Qua Đại lý làm thủ tục hải quan 44,59 40,40 41,03 30,00 66,67 37,50 42,67 

Tổng số DN được điều tra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Bảng 2.9. Cơ cấu câu trả lời về  tốc độ đường truyền Internet của doanh nghiệp phân theo địa phương 

Đơn vị tính: % 

Địa phương 

 

Mức độ 

Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Tổng 

số 

1. Tốc độ đường truyền chậm 4,2 10,4 0,0 0,0 0,0 2,0 3,7 

2. Tốc độ đường truyền bình 

thường 
52,1 49,3 54,5 47,5 33,9 32,7 44,0 

3. Tốc độ đường truyền tốt 43,7 40,3 45,5 52,5 66,1 65,3 52,3 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Bảng 2.10. Điểm trung bình đánh giá lợi ích của Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục HQĐT phân theo loại hình 

doanh nghiệp (điểm 1 là ít lợi ích nhất, điểm 5 là lợi ích nhiều nhất). 

Loại hình DN 

  

Các lợi ích  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh 

với NN 

DN có vốn 

Đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1.Được thông quan hàng hóa 

nhanh hơn so với thủ tục HQ 

truyền thống 

4,5 4,4 4,4 4,6 4,5 4,0 4,5 

2.Chủ động về thời gian và địa 

điểm làm thủ tục hải quan 
4,4 4,5 4,3 4,5 4,3 4,7 4,4 

3.Giảm mức độ tiếp xúc với cán 

bộ hải quan 
4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 3,7 4,2 

4.Giảm các thủ tục về giấy tờ, 

chi phí cho DN 
4,2 4,2 4,0 4,3 4,1 4,3 4,2 

5.Giảm các chi phí trong quá 

trình làm thủ tục hải quan hơn 

so với HQ truyền thống 

4,2 4,1 3,9 4,2 4,2 4,3 4,1 

6.Tăng khả năng cạnh tranh và 

giao thương quốc tế 
4,1 4,7 4,1 4,2 3,9 4,3 4,1 

7.Nâng cao hiệu quả quản trị 

doanh nghiệp 
4,3 4,3 4,3 4,3 3,9 4,3 4,3 

8.Lợi ích khác 3,8 4,8 4,2 4,1 4,4 0 4,2 

 

Bảng 2.11. Cơ cấu các nhận xét của Doanh nghiệp nhận xét về thủ tục HQĐT so với thủ tục truyền thống phân 

theo loại hình doanh nghiệp  

Đơn vị tính: % 

Loại hình DN 

 

 

 Các nhận xét  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh với 

NN 

DN có 

vốn Đầu 

tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN 

Nhà 

nước 

Tổng 

số 

2.1. Thời gian hoàn thành thủ tục hải quan  

 - Nhanh hơn 96,72 100,00 98,21 95,74 100,00 66,67 97,00 

 - Không thay đổi 3,28 0,00 1,79 2,13 0,00 33,33 2,33 

 - Chậm hơn  0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,67 

2.2. Thái độ của công chức hải quan  

 - Vui vẻ, nhiệt tình 60,66 61,54 47,32 52,13 64,71 66,67 53,33 

 - Bình thường, đúng mực 39,34 38,46 52,68 47,87 35,29 33,33 46,67 

 - Thờ ơ, gắt gỏng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Chi phí về tài chính để đầu tư cho thực hiện thủ tục hải quan điện tử  

 - Tăng hơn 11,48 7,69 25,89 14,89 5,88 66,67 18,00 

 - Không thay đổi 59,02 23,08 41,96 52,13 58,83 33,33 48,67 

 - Giảm chi phí 29,50 69,23 32,15 32,98 35,29 0,00 33,33 

Tổng số DN điều tra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Bảng 2.12. Cơ cấu những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình thực hiện thủ tục HQĐT , phân theo 

loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị tính: % 

Loại hình DN 

 

 Những rủi ro  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh với 

NN 

DN có vốn 

đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN 

Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1.Rủi ro mất dữ liệu trong khi 

gửi hồ sơ HQĐT 
29,67 26,09 21,57 27,42 28,57 16,67 25,55 

2.Rủi ro mất điện trong khi đang 

thực hiện thủ tục HQĐT 
48,35 39,13 50,30 44,35 32,14 50,00 46,46 

3.Rủi ro do bị hacker xâm nhập 

dữ liệu doanh nghiệp 
18,68 34,78 20,36 25,59 35,71 33,34 22,55 

4. Rủi ro khác  3,30   7,77 5,64 3,58   5,44 

Tổng số rủi ro 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Bảng 2.13. Cơ cấu thời gian trung bình Doanh nghiệp hoàn thành thông quan hàng hóa bằng thủ tục HQĐT, phân 

theo loại hình doanh nghiệp 

Đơn vị tính: % 

Loại hình DN 

 

 Thời gian trung bình  

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh 

với NN 

DN có vốn 

Đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN tư 

nhân 

DN Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1. Dưới 01 giờ  54,10 38,46 53,57 58,51 47,06 33,33 54,00 

2. Từ 01  đến 24 giờ (01 ngày) 42,62 61,54 42,86 41,49 52,94 66,67 44,00 

3. Từ 24 đến 168 giờ (01tuần) 3,28   3,57       2,00 

4. Trên 168 giờ (01 tuần) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tổng số DN điều tra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 

 

 

Bảng 2.14. Điểm trung bình về mức độ khó khăn của Doanh nghiệp trong việc gửi hồ sơ HQĐT đến cơ quan Hải 

quan, phân theo địa phương (điểm 1 là ít khó khăn nhất, điểm 5 là rất khó khăn) 

Địa phương 

Khó khăn  Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Đà 

Nẵng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Tổng 

số 

1. Do lỗi phần mềm khai báo của 

doanh nghiệp 
2,9 2,4 2,5 1,8 2,3 2,2 2,4 

2. Do lỗi đường truyền của doanh 

nghiệp 
2,9 2,7 2,8 2,0 2,6 2,6 2,6 

3. Do lỗi kỹ năng thao tác của nhân 

viên công ty 
2,8 2,2 2,3 1,5 1,8 2,1 2,1 

4 .  Do lỗi của Hệ thống tiếp nhận của cơ 

quan Hải quan 
3,0 2,5 2,5 2,2 2,5 2,3 2,5 

5. Do lỗi Hệ thống phần mềm của cơ 

quanHải quan 
3,0 2,5 2,6 2,1 2,5 2,1 2,5 

6. Do nguyên nhân khác 3,5 3,3 4,0 3,5 2,4 2,8 3,2 

 

Bảng 2.15. Điểm trung bình đánh giá những khó khăn đối với doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục HQĐT hiện 

nay, phân theo loại hình doanh nghiệp (điểm 1 là ít khó khăn nhất, điểm 5 là rất khó khăn). 

 

Loại hình DN 

 

 Những khó khăn  

Cty 

Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh với 

NN 

DN có vốn 

đầu tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNH

H 

DN tư 

nhân 

DN 

Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1.Cơ sở pháp lý của Chính phủ về thủ 

tục HQĐT chưa hoàn thiện 
2,8 3,2 2,7 2,6 3,1 2,7 2,7 

2. Văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải 

quan chưa đảm bảo  
2,2 2,8 2,1 2,1 2,2 3,0 2,2 

3. Hạ tầng viễn thông của Doanh nghiệp 

chưa đáp ứng yêu cầu 
2,3 2,8 2,3 2,3 2,4 1,7 2,3 
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4. Hệ thống của cơ quan Hải quan chưa 

đảm bảo tiếp nhận khai báo 24/7 của 

doanh nghiệp 

2,7 3,2 2,9 2,7 2,9 3,7 2,8 

5. Nguồn lực tài chính để đầu tư thực 

hiện thủ tục HQ điện tử chưa đảm bảo 
2,1 2,7 2,1 2,0 2,5 1,7 2,1 

6. Phạm vi các loại hình hàng hóa thực 

hiện thủ tục HQĐT còn hạn chế 
2,4 2,8 2,2 2,3 2,6 4,0 2,3 

7. Dịch vụ vận tải và giao nhận còn hạn 

chế 
2,4 3,1 2,3 2,4 2,6 2,0 2,4 

8. An ninh mạng chưa đảo bảo 2,8 2,8 2,6 2,4 2,6 3,7 2,6 

9. Thói quen thực hiện thủ tục HQ 

truyền thống  
2,3 2,7 2,2 2,2 2,4 2,0 2,3 

10. Yếu tố khác  4,0 3,0 2,9 3,2 2,0 0 2,9 

 

Bảng 2.16. Điểm trung bình về yêu cầu cần hoàn thiện TTHQĐT theo các chuẩn mực hải quan hiện đại trong thời 

gian tới, phân theo quy  mô tổng kim ngạch XNK trung bình hàng năm (điểm 1 là cần hoàn thiện ít, điểm 5 là rất 

cần hoàn thiện). 

Quy mô kim ngạch XNK 

 

 

 Yêu cầu cần hoàn thiện  

Dưới 1 

triệu USD 

Từ 1  

đến 10 

triệu 

USD 

Từ 10  

đến 50 

triệu 

USD 

Từ 50  

đến 100 

triệu USD 

Từ 100  

đến 200 

triệu USD 

Trên 

200 triệu 

USD 

Tổng 

số 

1. Tự động hóa tiếp nhận 3,58 3,67 3,65 4,20 3,55 2,88 3,65 

2. Khai báo trước 3,56 3,57 3,64 4,00 3,55 2,38 3,58 

3. Thông quan trước 3,63 3,57 3,67 4,05 3,45 2,38 3,60 

4. Mở rộng áp dụng QLRR 3,23 3,27 3,33 3,56 3,45 2,38 3,28 

5. Giảm chứng từ thương mại 3,76 3,63 3,69 4,06 3,50 3,25 3,68 

6. Xác định xuất xứ tự động 3,52 3,60 3,47 3,53 3,20 3,63 3,51 

7. Tính trị giá tự động 3,43 3,37 3,39 3,58 3,60 3,38 3,42 

8. Áp thuế tự động 3,36 3,41 3,51 3,68 3,63 3,50 3,46 

9. Nộp thuế tự động 3,54 3,45 3,65 3,53 3,50 3,88 3,54 

10. Thông quan tự động 3,63 3,74 3,95 3,58 4,00 3,00 3,76 

11. Trao đổi thông tin điện tử 3,51 3,55 3,81 3,79 3,40 3,25 3,61 

12. Giảm chi phí 3,93 4,03 3,88 4,42 3,85 3,25 3,96 

13. Triển khai Hải quan một 

cửa quốc gia 
3,37 3,23 3,88 3,58 3,84 4,25 3,54 

 

Bảng 2.17. Điểm trung bình về mức độ cần ưu tiên khi thực hiện thủ tục HQĐT trong thời gian tới, phân theo loại 

hình doanh nghiệp (điểm 1 là cần ít ưu tiên, điểm 5 là rất cần ưu tiên). 

Loại hình DN 

  

 

Yếu tố cần ưu tiên hoàn thiện 

Cty Cổ 

phần 

DN Liên 

doanh với 

NN 

DN có 

vốn Đầu 

tư trực 

tiếp NN 

Cty 

TNHH 

DN 

tư 

nhân 

DN 

Nhà 

nước 

Tổng 

số 

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ 

tục HQĐT 
3,9 4,3 3,9 4,0 4,5 3,0 4,0 

2. Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông 

tin thực hiện thủ tục HQĐT của cơ 

quan Hải quan 

4,0 4,5 4,0 3,9 4,5 4,3 4,0 

3. Đổi mới tổ chức bộ máy ngành Hải 

quan để đáp ứng thực hiện thủ tục 

HQĐT 

3,5 3,8 3,4 3,4 3,0 4,0 3,4 

4. Nâng cao chất lượng giao thông - 

dịch vụ logistics (kho bãi, giao nhận) 
3,8 4,4 3,9 3,9 4,4 4,0 3,9 
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Phụ lục số 7: 

KẾT QUẢ SỐ LIỆU PHỎNG VẤN CÁN BỘ HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ 
 

 

 

 

Bảng 3.1. Thông tin chung về cán bộ Hải quan được phỏng vấn 

Đơn vị tính: Người 
 

Địa phương 

Đơn vị 
Hà Nội  

TP. Hồ Chí 

Minh 
Hải Phòng Bình Dương Đồng Nai Tổng số 

Tổng cục 20        20 

Cục 8 8 8 8 8 40 

Chi cục 14 12 12 12 12 62 

Tổng số 42 20 20 20 20 122 

 

 

 

Bảng 3.2. Điểm trung bình về những yêu cầu mà cán bộ Hải quan cần có để thực hiện thủ tục HQĐT, phân theo 

địa phương (điểm 1 là cần ít, điểm 5 là rất cần). 

Đơn vị tính: điểm 
 

Địa phương 

Yêu cầu 
Hà Nội  

TP.Hồ Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Chung 

1. Có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ thủ 

tục HQĐT 
4,6 4,9 4,9 4,7 5,0 4,8 

2. Hiểu biết về pháp luật hải quan 4,6 5,0 4,6 5,0 4,7 4,8 

3. Có trình độ ngoại ngữ 3,6 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 

4. Có trình độ tin học và sử dụng thành thạo 

các phần mềm nghiệp vụ hải quan 
4,1 4,8 4,8 4,4 3,7 4,3 

5. Am hiểu sâu về chính sách thương mại 

quốc tế và khu vực 
3,6 4,6 4,3 3,9 3,6 4,0 

6. Tuân thủ pháp luật công chức và kỷ 

cương của Ngành Hải quan  
4,7 5,0 4,8 5,0 4,8 4,8 

 

 

 

Bảng 3.3. Điểm trung bình về mức độ đáp ứng trang thiết bị của cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục HQĐT, 

phân theo địa phương (điểm 1 là đáp ứng kém, điểm 5 là đáp ứng rất tốt). 

Đơn vị tính: điểm 
 

Địa phương 
 

Trang thiết bị 
Hà Nội 

TP.Hồ 

Chí Minh 

Hải 

Phòng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Chung 

1. Số lượng và chất lượng máy tính trạm 3,9 3,0 2,8 3,8 3,7 3,5 

2. Số lượng và chất lượng máy tính chủ 3,7 2,7 3,0 3,8 3,7 3,4 

3. Tốc độ đường truyền 3,4 3,0 2,2 3,5 3,3 3,1 

4. Chất lượng phần mềm Xử lý dữ liệu điện 

tử hải quan 
3,3 2,9 3,1 3,7 3,4 3,3 

5. Số lượng và chất lượng các phần mềm 

nghiệp vụ hỗ trợ cho thủ tục HQĐT của cơ 

quan Hải quan 

3,5 2,7 3,5 3,7 3,3 3,4 
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Bảng 3.4. Điểm trung bình về mức độ khó khăn hiện nay của doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục HQĐT, 

phân theo địa phương (điểm 1 là ít khó khăn, điểm 5 là rất khó khăn) 

Đơn vị tính: điểm 
 

Địa phương 

Khó khăn 
Hà Nội  

TP.Hồ 

Chí Minh 

Hải 

Phòng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Trung 

bình 

1. Cơ sở pháp lý của Nhà nước về thực hiện  

thủ tục HQĐT chưa hoàn thiện 
2,4 3,1 3,1 3,6 2,6 2,9 

2. Văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải 

quan chưa đảm bảo cho doanh nghiệp thực 

hiện  thủ tục HQĐT 

2,2 2,8 3,0 2,5 2,1 2,5 

3. Dịch vụ hạ tầng viễn thông, tốc độ của 

mạng internet của Quốc gia chưa đáp ứng 

yêu cầu 

3,0 3,0 2,8 2,5 2,8 2,8 

4. Hệ thống của cơ quan Hải quan chưa 

đảm bảo tiếp nhận khai báo 24/7 của doanh 

nghiệp 

2,0 2,6 2,7 2,5 2,0 2,3 

5. Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để 

đầu tư cho thực hiện thủ tục HQĐT chưa 

đảm bảo 

2,5 2,6 3,0 2,9 2,3 2,6 

6. Phạm vi các loại hàng hóa được áp dụng 

thủ tục HQĐT còn hạn chế 
2,3 2,5 2,7 2,6 2,8 2,5 

7. Dịch vụ vận chuyển và giao nhận còn 

hạn chế 
2,5 2,9 2,9 1,8 2,6 2,5 

8. An ninh mạng chưa đảm  bảo 2,8 3,3 2,5 3,0 2,8 2,9 

9. Môi trường và thói quen thực hiện thủ 

tục hải quan truyền thống  
2,6 2,4 3,0 3,5 2,1 2,7 

10. Yếu tố khác  2,5 4,0 3,5 0,0 0,0 3,2 

 

 

 

 

Bảng 3.5. Điểm trung bình về mức độ của các yếu tố thủ tục HQĐT cần được tiếp tục hoàn thiện trong thời gian 

tới, phân theo địa phương (điểm 1 là cần ít, điểm 5 là rất cần) 

Đơn vị tính: điểm 
 

Địa phương 

Yếu tố cần hoàn thiện 
Hà Nội  

TP.Hồ Chí 

Minh 

Hải 

Phòng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 

Trung 

bình 

1. Tự động hóa tiếp nhận 3,7 4,5 3,9 4,5 4,5 4,1 

2. Khai báo trước 4,0 3,8 2,9 4,2 4,7 3,9 

3. Thông quan trước 3,6 3,2 2,6 3,7 3,5 3,4 

4. Mở rộng áp dụng quản lý rủi ro  4,3 4,5 4,2 4,4 4,8 4,4 

5. Giảm chứng từ thương mại 3,5 3,9 3,1 3,7 3,1 3,5 

6. Xác định xuất xứ tự động 3,8 4,3 4,4 4,0 4,5 4,1 

7. Tính trị giá tự động 3,7 4,4 3,8 3,9 4,5 4,0 

8. Áp thuế tự động 3,8 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 

9. Nộp thuế tự động 3,9 4,8 3,6 4,6 4,5 4,2 

10. Thông quan tự động 3,9 4,6 3,4 4,2 3,4 3,9 

11. Trao đổi thông tin điện tử 4,1 4,5 4,2 4,1 4,2 4,2 

12. Giảm chi phí 4,0 4,4 3,8 4,1 4,2 4,1 
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Bảng 3.6. Điểm trung bình về mức độ cần ưu tiên áp dụng các biện pháp để tiếp tục hoàn thiện thủ tục HQĐT 

trong thời gian tới, phân theo địa phương (điểm 1 là cần ưu tiên ít, điểm 5 là rất cần ưu tiên) 

Đơn vị tính: điểm 

 

Địa phương 

 

Biện pháp ưu tiên áp dụng 

Hà Nội  
TP.Hồ 

Chí Minh 

Hải 

Phòng 

Bình 

Dương 

Đồng 

Nai 
Chung 

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục 

hải quan điện tử 
4,4 4,8 4,3 5,0 4,7 4,6 

2. Phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ 

thông tin phục vụ thủ tục HQĐT 
4,4 4,6 4,7 4,9 4,7 4,6 

3. Đổi mới tổ chức bộ máy ngành Hải quan để 

đáp ứng hoàn thiện  thủ tục HQĐT 
3,8 4,2 3,9 3,5 3,4 3,8 

4. Nâng cao chất lượng giao thông – dịch 

vụ logistics (kho bãi, giao nhận) 
4,2 4,2 3,6 4,2 4,7 4,2 

 

 

 

 

Bảng 3.7. Điểm trung bình về những yêu cầu mà cán bộ Hải quan cần có để thực hiện thủ tục HQĐT, phân theo 

đơn vị (điểm 1 là cần ít, điểm 5 là rất cần). 

Đơn vị tính: điểm 

 

Đơn vị   

Yêu cầu trình độ 
Tổng cục Cục Chi cục Chung 

1. Có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ thủ tục HQĐT 4,9 4,7 4,6 4,8 

2. Hiểu biết về pháp luật hải quan 4,9 4,7 4,6 4,8 

3. Có trình độ ngoại ngữ 4,3 3,7 3,5 4,0 

4. Có trình độ tin học và sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp 

vụ hải quan 
4,4 4,2 4,4 4,3 

5. Am hiểu sâu về chính sách thương mại quốc tế và khu vực 4,0 3,9 3,8 4,0 

6. Tuân thủ pháp luật công chức và kỷ cương của Ngành Hải quan  4,8 4,8 4,8 4,8 

 

 

 

 

Bảng 3.8. Điểm trung bình về mức độ đáp ứng trang thiết bị của cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục HQĐT, 

phân theo đơn vị (điểm 1 là đáp ứng kém, điểm 5 là đáp ứng rất tốt). 

Đơn vị tính: điểm 

 

Đơn vị   

Trang, thiết bị 
Tổng cục Cục Chi cục Chung 

1. Số lượng và chất lượng máy tính trạm 3,5 3,3 3,9 3,5 

2. Số lượng và chất lượng máy tính chủ 3,6 3,2 3,5 3,4 

3. Tốc độ đường truyền 3,1 3,0 3,5 3,1 

4. Chất lượng phần mềm Xử lý dữ liệu điện tử hải 

quan 
3,4 3,1 3,4 3,3 

5. Số lượng và chất lượng các phần mềm nghiệp 

vụ hỗ trợ cho thủ tục HQĐT của cơ quan Hải 

quan 

3,5 3,1 3,5 3,4 
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Bảng 3.9. Điểm trung bình về mức độ khó khăn hiện nay của doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục HQĐT, 

phân theo đơn vị (điểm 1 là ít khó khăn, điểm 5 là rất khó khăn) 

Đơn vị tính: điểm 

 

Đơn vị   

Khó khăn 
Tổng cục Cục Chi cục Chung 

1. Cơ sở pháp lý của Chính phủ và các Bộ Ngành có 

liên quan đến thực hiện  thủ tục HQĐT chưa hoàn 

thiện 

3,0 3,1 2,0 2,9 

2. Văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan chưa 

đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện  thủ tục HQĐT 
2,5 2,6 2,0 2,5 

3. Dịch vụ Hạ tầng viễn thông, tốc độ của mạng 

internet của Quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu 
2,8 2,8 3,0 2,8 

4. Hệ thống của cơ quan Hải quan chưa đảm bảo tiếp 

nhận khai báo 24/7 của doanh nghiệp 
2,4 2,5 1,8 2,3 

5. Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp để đầu tư 

cho thực hiện thủ tục HQĐT chưa đảm bảo 
2,7 2,6 2,4 2,6 

6. Phạm vi các loại hàng hóa được áp dụng thủ tục 

HQĐT còn hạn chế 
2,6 2,7 2,0 2,5 

7. Dịch vụ vận chuyển và giao nhận còn hạn chế 2,5 2,4 2,8 2,5 

8. An ninh mạng chưa đảm  bảo 2,9 2,9 2,7 2,9 

9. Môi trường và thói quen thực hiện thủ tục hải quan 

truyền thống  
2,7 2,7 2,6 2,7 

10. Yếu tố khác  4,5 2,0 2,5 3,2 

 

Bảng 3.10. Điểm trung bình về yêu cầu cần hoàn thiện TTHQĐT theo các chuẩn mực hải quan hiện đại trong thời gian tới, 

phân theo đơn vị (điểm 1 là cần ít, điểm 5 là rất cần) 

                                                                                                           Đơn vị tính: điểm 

 

Đơn vị   

Các yếu tố 
Tổng cục Cục Chi cục Chung 

1. Tự động hóa tiếp nhận 4,2 4,3 3,9 4,1 

2. Khai báo trước 3,8 3,8 4,6 3,9 

3. Thông quan trước 3,1 3,2 4,6 3,4 

4. Áp dụng quản lý rủi ro  4,3 4,4 4,8 4,4 

5. Giảm chứng từ thương mại 3,3 3,5 4,0 3,5 

6. Xác định xuất xứ tự động 4,1 4,2 4,0 4,1 

7. Tính trị giá tự động 4,0 4,0 4,0 4,0 

8. Áp thuế tự động 4,4 4,1 4,0 4,2 

9. Nộp thuế tự động 4,4 3,9 4,1 4,2 

10. Thông quan tự động 3,8 3,8 4,3 3,9 

11. Trao đổi thông tin điện tử 4,2 3,9 4,6 4,2 

12. Giảm chi phí 4,1 3,9 4,5 4,1 
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Bảng 3.11. Điểm trung bình về mức độ cần ưu tiên áp dụng các biện pháp để tiếp tục hoàn thiện thủ tục HQĐT 

trong thời gian tới, phân theo đơn vị (điểm 1 là cần ưu tiên ít, điểm 5 là rất cần ưu tiên) 

                                                                                                           Đơn vị tính: điểm 

 

Đơn vị   

 

Các biện pháp 

Tổng cục Cục Chi cục Chung 

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủ tục hải quan 

điện tử 
4,9 4,4 4,1 4,6 

2. Phát triển và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông 

tin phục vụ thủ tục HQĐT 
4,9 4,4 4,2 4,6 

3. Đổi mới tổ chức bộ máy ngành Hải quan để đáp 

ứng hoàn thiện  thủ tục HQĐT 
4,0 3,6 3,3 3,8 

4. Nâng cao chất lượng giao thông – dịch vụ logistics 

(kho bãi, giao nhận) 
4,4 4,0 4,0 4,2 

 


