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HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƢƠNG MẠI,  

TIN VUI CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU 

 

 

Thưa Quý Doanh nghiệp, tháng 11/2015, Việt nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp 

Định Tạo Thuận Lợi Thương Mại (“TFA”) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định 

này đã chính thức có hiệu lực vào ngày 22/02/2017. Với sự chú trọng đến vai trò của cơ quan Hải 

quan trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, TFA sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho các 

doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu bằng việc cải cách triệt để các thủ tục hải quan, tạo 

thuận lợi cho hoạt động này được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Theo kết quả nghiên cứu 

của Ngân hàng thế giới thì việc thực hiện TFA sẽ giúp giảm 20% chi phí giao dịch cho các doanh 

nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy đầu tư và tạo công ăn việc làm cho nguồn nhân lực Việt Nam
(1)

. Cụ 

thể, Hiệp định chú trọng tạo thuận lợi ở những nhóm công việc sau: 

 

1. Hiện đại hóa hơn nữa hoạt động hải quan; 

2. Đơn giản hóa thủ tục hải quan; 

3. Xác định trước phân loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và phương pháp xác định trị giá hải 

quan; 

4. Kiểm tra chuyên ngành; 

5. Giải phóng hàng hóa; và 

6. Doanh nghiệp ưu tiên. 

 

Bài viết này sẽ giới thiệu và phân tích cụ thể hơn về những cải cách cũng như những thuận lợi mà 

TFA mang lại cũng như gợi mở một số lưu ý mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để tận dụng được 

những lợi thế mà TFA mang lại. Xin vui lòng tham khảo phần phân tích nêu sau đây. 

  

                                                           
1
 Tham khảo thêm tại địa chỉ: http://vietnambiz.vn/tfa-giup-giam-20-chi-phi-thong-quan-cho-doanh-nghiep-8982.html 
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1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH 

 

Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (Trade Facilitation Agreement, gọi tắt là “TFA”) của Tổ 

chức Thương mại thế giới (WTO) đã chính thức có hiệu lực vào ngày 22/02/2017 khi đã đạt 

được sự phê chuẩn của ít nhất 2/3 quốc gia thành viên WTO. Việt Nam trở thành thành viên 

thứ 60 của TFA khi Quốc hội phê chuẩn TFA từ tháng 11/2015 bằng Nghị quyết số 

108/2015/QH13. 

 

Trước đó, ngày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1969/QĐ-TTg 

về việc phê duyệt kế hoạch chuẩn bị và triển khai thực hiện TFA. Trong Quyết định này, đáng 

chú ý có rất nhiều hoạt động mà các cơ quan nhà nước đang và sẽ tiến hành thực hiện nhằm tạo 

cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại, đáp ứng yêu cầu của TFA. 

Trong đó có các nhóm việc cụ thể đặc biệt mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như 

sau: 

 

- Nhóm việc về minh bạch hóa: Xây dựng cổng thông tin điện tử quốc gia nhằm cung cấp các 

thông tin liên quan đến chính sách thương mại, thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh 

nghiệp và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương. 

- Nhóm việc về phí và thủ tục: Triển khai thực hiện các cam kết như hoàn thiện các văn bản 

pháp quy, nâng cao hiệu quả các thủ tục liên quan đến cơ chế một cửa, tự động hóa hải 

quan, cơ chế thông báo tăng cường kiểm soát, tạm quản, quyết định trước, thủ tục kiểm 

nghiệm, xử lý trước khi hàng đến, quản lý rủi ro, thiết lập và công bố thời gian giải phóng 

hàng trung bình.... 

- Nhóm việc về tự do quá cảnh: Triển khai áp dụng các cam kết liên quan đến quá cảnh như: 

không phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho hàng hóa quá cảnh, áp dụng các quy định liên 

quan đến phí quá cảnh.... 

- Nhóm việc về hợp tác hải quan: Chia sẻ và trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác hải quan 

với hải quan các nước và các tổ chức quốc tế. 

- Nhóm việc về thể chế: Vận hành hoạt động của Ủy ban quốc gia về cơ chế một cửa 

ASEAN, cơ chế một cửa hải quan và tạo thuận lợi thương mại, điều phối các bên có liên 

quan trong nước và phối hợp với các đối tác nước ngoài. Ủy ban này thường được gọi 

chung là Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại đã được thành lập theo Quyết định 

số 1899/QĐ-TTg ngày 04.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ.  

 

Hiện nay, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cổng thông tin 

thương mại Việt Nam: www.vietnamtradeportal.com. Sau khi được triển khai đầy đủ, đây sẽ là 

cổng duy nhất phản ánh toàn bộ những thông tin chính liên quan đến thương mại. Cổng thông 

tin này sẽ rất thuận lợi cho người sử dụng vì chứa đựng toàn bộ các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan và các công cụ pháp lý khác, toàn bộ các yêu cầu về giấy phép và đăng ký, các 

hành vi bị nghiêm cấm, hạn chế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch 

thực vật, toàn bộ hệ thống phân loại hàng hóa và thuế quan, toàn bộ các thủ tục thông quan và 

cấp phép, bản sao toàn bộ các biểu mẫu với sự hướng dẫn rõ ràng.  
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2. NHỮNG THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN  

 

Để tạo thuận lợi thương mại, cần thiết có sự tham gia của rất nhiều cơ quan hữu quan như Bộ 

Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ… Tuy nhiên, TFA đặc biệt chú trọng đến 

vai trò của cơ quan Hải quan trong việc tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, từ đó, góp 

phần nâng cao hoạt động của hải quan thành “cung cấp dịch vụ” với những chuẩn mực tương 

thích với hải quan của các nước thành viên WTO. Theo đó, TFA sẽ đặc biệt mang lại lợi ích 

cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu bằng việc cải cách triệt để các thủ tục hải 

quan, tạo thuận lợi cho hoạt động này được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm.  

 

Sau đây là một số nội dung cơ bản về tạo thuận lợi thương mại liên quan đến hải quan sẽ triển 

khai trong thời gian tới theo đúng các cam kết của TFA: 

 

(1) Hiện đại hóa hơn nữa hoạt động hải quan: triển khai hệ thống VNACCS/VCIS trên 

toàn quốc, theo hệ thống này, các doanh nghiệp sẽ khai hồ sơ hải quan điện tử vào hệ 

thống và sẽ nhận được kết quả phản hồi trong vòng 1 phút; kết nối hải quan với kho bạc 

và ngân hàng (E-Payment) để từ đó, khi doanh nghiệp giao dịch với ngân hàng về 

thuế/lệ phí hải quan thì chỉ cần khi cơ quan hải quan nhận được thông tin kết nối từ 

ngân hàng là hải quan sẽ tiến hành thông quan hoặc thực hiện các thủ tục khác mà 

không cần phải chờ cho đến khi hải quan thực nhận được số tiền đó.  

 

(2) Đơn giản hóa thủ tục hải quan: hải quan Việt Nam sẽ bãi bỏ 19 thủ tục, đơn giản hóa 

46 thủ tục; đồng thời giảm chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan phải nộp. Bên cạnh đó, 

các doanh nghiệp sẽ được nộp hồ sơ hải quan điện tử trong hầu hết các trường hợp, 

không cần phải nộp hồ sơ giấy. Điều đặc biệt quan trọng sắp tới, doanh nghiệp sẽ được 

giảm thời gian kiểm tra hồ sơ hải quan (≤ 2h) hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa (≤ 8h). 

 

(3) Xác định trƣớc phân loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và phƣơng pháp xác định trị 

giá hải quan: theo đó, doanh nghiệp có thể làm thủ tục ở cơ quan hải quan để xác định 

trước các yếu tố này, sau khi được cấp giấy xác nhận, giấy này có giá trị trong thời hạn 

3 năm kể từ ngày ban hành, nếu doanh nghiệp nhập khẩu hay xuất khẩu hàng nằm trong 

danh mục đúng với những yếu tố đã xác định trước thì tất cả các lô hàng cần thông 

quan đều không cần phải làm lại các thủ tục này.  

 

(4) Kiểm tra chuyên ngành: việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

sẽ được thực hiện đồng thời bởi nhiều cơ quan (nếu cần), không còn kiểm tra riêng lẻ 

từng cơ quan, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Theo đó, hải 

quan và các cơ quan khác sẽ xây dựng và chia sẻ cơ sở hạ tầng thông tin chung, thiết 

lập địa điểm kiểm tra một lần dừng, hải quan có thể kiểm tra theo chỉ định của cơ quan 

khác… 

(5) Giải phóng hàng hóa: trong trường hợp hàng hóa cần được hải quan tham vấn giá, 

hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hoặc khi chưa có đủ 

thông tin, tài liệu để xác định trị giá hải quan thì doanh nghiệp vẫn được giải phóng lô 

hàng trong thời gian chờ cơ quan hải quan xác định trị giá để tính thuế/lệ phí…  
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(6) Doanh nghiệp ƣu tiên: cơ chế này giúp các doanh nghiệp ưu tiên được miễn kiểm tra 

hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về 

thuế, ưu tiên thực hiện các thủ tục tại khâu giám sát, được đưa hàng về kho bảo quản 

khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, được cho thời gian 30 ngày để hoàn chỉnh hồ 

sơ hải quan nếu bộ hồ sơ chưa hoàn chỉnh… Để được xếp vào loại ưu tiên, doanh 

nghiệp phải: tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về thuế, hải quan; chấp hành tốt pháp luật 

về kế toán, kiểm toán; có hệ thống kiểm soát nội bộ; thanh toán qua ngân hàng; nộp thủ 

tục hải quan và thuế điện tử; và đạt kim ngạch xuất nhập khẩu theo quy định.  

Ngoài ra, cần lưu ý, Hiệp định này được áp dụng cho các thành viên của WTO có phê chuẩn 

tham gia Hiệp định. Hiện tại, có hơn 110 quốc gia thành viên WTO đã phê chuẩn tham gia 

Hiệp định này, trong đó có các quốc gia tiêu biểu như:  Hồng Kong, Singapore, Hoa Kỳ, 

Malaysia, Nhật Bản, Ôt-xtray-lia, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Liên 

minh châu Âu (28 thành viên), Pakistan, Panama, Guyana, Bờ Biển Ngà, Myanmar, Na Uy, 

Việt Nam, Brunei, Ucraina, Campuchia, Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Macao, Mexico, Peru, 

Ả rập Saudi,…. Các quốc gia này sẽ được hưởng các thuận lợi mà Hiệp định mang lại khi xuất 

nhập khẩu hàng hóa vào các quốc gia lẫn nhau. Các quốc gia chưa tham gia Hiệp định này 

không mặc nhiên được hưởng các thuận lợi mà Hiệp định mang lại. 

 

3. DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ TẬN DỤNG NHỮNG THUẬN LỢI MÀ TFA 

MANG LẠI? 

 

Để tận dụng các thuận lợi của TFA khi triển khai tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, cần chú ý: 

 

- Theo dõi và cập nhật tiến trình thay đổi, cải cách thủ tục hải quan, biểu mẫu… để có kế 

hoạch triển khai xuất nhập hàng phù hợp; 

- Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu một số mặt hàng cố định trong nhiều năm, có thể 

thực hiện việc xác định trước phân loại hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và phương pháp xác 

định trị giá hải quan; 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thuế và đáp ứng thêm các tiêu chí khác để được 

xếp loại là doanh nghiệp ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan, từ đó tiết kiệm được nhiều 

chi phí và thời gian; 

- Thường xuyên truy cập vào website của Cổng thông tin thương mại Việt Nam để nắm bắt 

được hệ thống pháp luật liên quan cũng như các thủ tục một cách đầy đủ và cập nhật nhất. 

 

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại hứa hẹn sẽ tạo ra một động lực mới thúc đẩy hoạt động 

thương mại hàng hóa quốc tế và mang lại lợi ích chung cho tất cả các quốc gia thành viên 

WTO. Trong đó, các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu là đối tượng chính được 

hưởng lợi. Vì thế, các doanh nghiệp cần hiểu biết về TFA để có chính sách quản trị phù hợp 

nhằm tận dụng những thuận lợi mà TFA mang lại.  

 

       Minh Hoàng - Duy Mỹ, VPLS TriLaw 


