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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Có thể thấy  uất kh u hàng ho  không ch  là một nh n tố b  

sung cho kinh tế c a nước mà c n coi s  ph t triển kinh tế c a nước 

phải thích nghi với l a chọn ph n công lao động quốc tế, ngày nay 

 uất kh u hàng ho  không ch  mang ý nghĩa đ n thu n là buôn b n 

với bên ngoài, mà th c chất là cùng với quan hệ kinh tế đối ngoại 

kh c tham gia vào ph n công lao động quốc tế. Xuất nhập kh u là 

một ngành kinh tế mũi nhọn c a nền kinh tế quốc d n, đảm nhận 

chức năng lưu thông hàng hóa dịch vụ giữa trong và ngoài nước, là 

một bộ phận cấu thành c a nền kinh tế. Hoạt động này cũng c n phải 

được quản lý theo một c  chế nhất định, mang tính đặc thù. Đó là c  

chế quản lý  uất nhập kh u.  

C a “kh u Quốc tế Phu Cưa là c a kh u quốc tế lớn c a cả 

nước Lào, có vị trí tại “Attapeu-  là t nh ở miền núi phía Đông Nam 

c a CHDCND nước Lào, gi p với t nh Kon Tum c a Việt Nam 

thuận lợi giao lưu  uất nhập kh u giữa hai nước với diện tích 7.750 

km
2
, chiếm 3,27% c a t ng diện tích toàn nước. Trong những năm 

qua, việc  uất kh u hàng hóa c a Lào qua C a kh u Quốc tế Phu cưa 

đã không ngừng tăng lên với tốc độ tăng trưởng bình qu n từ năm 

2016-2020 khoảng 42,8 triệu USD. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế 

như quy trình th  tục chưa rõ ràng, bộ m y quản lý còn chồng chéo, 

phức tạp, c c cải c ch hành chính trong lĩnh v c thư ng mại chưa 

quyết liệt để thay đ i triệt để c i cũ; c ch thức và phư ng ph p quản 

lý XNK còn thụ động, chưa ph t huy hết chức năng c a hệ thống c c 

công cụ quản lý; c c chính s ch, công cụ quản lý chưa rõ ràng, cứng 

nhắc, chưa khuyến khích thành ph n kinh tế ngoài quốc doanh tham 
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gia trưc tiếp XNK để n ng cao hiệu quả kinh doanh. S  hạn chế có 

nhiều nguyên nh n, trong đó nguyên nh n quan trọng đó là công t c 

quản lý nhà nước tại c a kh u Quốc tế Phu cưa còn có nhược điểm 

hạn chế, th  tục  uất nhập kh u hàng hóa chưa thật s  thuận lợi và 

chặt chẽ khiến nhiều ch  hàng ít chọn c a kh u này để làm th  tục 

 uất kh u, còn tồn  n nguy c  để hàng hóa buôn lậu, trốn thuế, gian 

lận thư ng mại vượt qua c a kh u... Điều này một mặt là do năng 

l c về đội ngũ c n bộ làm công t c quản lý nhà nước về  uất kh u tại 

c a kh u còn hạn chế,  còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; mặt 

kh c là do quy trình th  tục chậm được cải tiến cập nhật, việc hướng 

dẫn th  tục còn nhiều hạn chế, c  sở hạ t ng phục vụ cho việc kiểm 

tra hàng hóa, lưa trữ hàng hóa tại c a kh u còn thiếu thốn, trình độ 

tin học hóa, t  động hóa tại c a kh u” chưa cao..., chưa đ p ứng với 

yêu c u c a hội nhập kinh tế quốc tế. 

Qua quá trình th c tập nghiên cứu tại c a kh u quốc tế Phu 

Cưa, bản thân thấy rõ những nhược điểm trên nên tác giả đã chọn đề 

tài “Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng ho  tại      hẩu  u   

t   hu  ư  tỉnh Attapeu, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào” 

làm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý 

kinh tế c a mình. Với mục đích là giúp c c lãnh đạo c a địa phư ng 

thấy được những hạn chế từ đó đề ra những giải ph p để khắc phục 

các hạn chế đó, từ đó đ y mạnh việc hỗ trợ xuất nhập kh u hàng hóa 

ra c c nước  ung quanh được thuận tiện, hiệu quả h n. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mụ  tiêu  hung 

Nghiên cứu   c lập c c tiền đề lý luận và th c tiễn vận dụng 

vào việc nghiên cứu đ nh gi  th c trạng và đề  uất c c giải ph p 
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nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về  uất kh u tại C a kh u quốc tế 

Phu Cưa, t nh Attapeu, nước CHDCND Lào (Sau đ y gọi tắt là c a 

kh u quốc tế Phu Cưa). 

2.2. Mụ  tiêu  ụ thể 

- Hệ thống hóa “c  sở lý luận về quản lý nhà nước đối với  uất 

kh u tại c c c a kh u quốc tế; 

- Làm rõ th c trạng quản lý nhà nước về Xuất kh u tại C a 

kh u quốc tế Phu Cưa trong những năm qua;  

- Đề  uất giải ph p hoàn thiện Quản lý nhà nước về  uất kh u 

hàng hóa tại C a kh u quốc tế Phu Cưa trong tư ng lai”. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài ph n mở đ u, kết luận, tài liệu tham khảo và c c phụ 

lục, nội dung chính c a luận văn được trình bày trong 3 chư ng với 

tên gọi như sau: 

 hương 1: C  sở lý luận c a quản lý nhà nước đối với  uất kh u 

 hương 2: Th c trạng quản lý nhà nước đối với  uất kh u tại 

C a kh u Quốc tế Phu Cưa, Nước CHDCND Lào 

 hương 3: Giải ph p hoàn thiện quản lý nhà nước đối với 

 uất kh u tại tại C a kh u Quốc tế Phu Cưa, Nước CHDCND Lào 

trong tư ng lai”. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ  UẤT 

KH U HÀNG HÓ   

1.1. KH I NIỆM  ĐẶC ĐIỂM  V I TRÕ QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC VỀ  UẤT KH U HÀNG HÓ  TẠI C C C   KH U 

QU C TẾ 

1.1.1. Khái niệm cửa khẩu và quản lý nhà nƣớc về xuất 

khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế 

 .      hẩu,      hẩu qu   t  

b. Hải qu n, hải qu n      hẩu và hải qu n ngoài      hẩu 

 .  uất  hẩu hàng h   tại      hẩu 

 .  uản lý nhà nướ  về  uất  hẩu h ng h   tại      hẩu 

qu   t  

1.1.2. Đặc điểm quản lý nhà nƣớc về xuất khẩu tại cửa 

khẩu  

1.1.3. Nguyên tắc quản lý nhà nƣớc về xuất khẩu hàng hóa 

tại các cửa khẩu 

1.1.4.Vai trò quan trọng của quản lý nhà nƣớc về xuất 

khẩu tại cửa khẩu 

1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ  UẤT KH U 

HÀNG HÓ  TẠI C   KH U QU C TẾ 

1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về hoạt động 

T  “chức bộ m y quản lý nhà nước về hoạt động XK c n phải 

có l c chọn một c  quan nhận nhiệm vụ chính thức ch  trì th c thi 

và một số c  quan kh c tham gia. Do mỗi chiến lược có liện quan tới 

nhiều ngành nhiều cấp. Khi th c hiện như vậy mới   c định tr ch 

nhiệm cụ thể c a mỗi c  quan.  
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Tiêu  hí đ nh gi  

“Kết quả c a việc t  chức bộ m y quản lý nhà nước về hoạt 

động XK được đ nh gi  qua c c tiêu chí:  

- C  cấu t  chức bộ m y quản lý nhà nước về hoạt động XK 

hiện tại có tạo khung ph p lý l u dài, công khai minh bạch và tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK không. 

- Hệ thống t  chức bộ m y quản lý XK có phù hợp với phư ng 

ph p điều hành chung c a Nhà nước hiện nay.  

- S  phối hợp quản lý điều hành giữa c c c  quan liên quan từ 

Trung ư ng đến địa phư ng. 

- Bộ m y quản lý đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả. 

- Bộ m y gọn nhẹ. 

- Th c hiện c c chức năng hiệu quả”. 

1.2.2. Tuyên truyền  phổ biến các quy định  quy trình  thủ 

tục quản lý hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu của nhà nƣớc 

Tuyên truyền, ph  biến c c quy định, quy trình, th  tục quản 

lý hàng hóa  uất kh u c a nhà nước tại c a kh u là việc c c c  quan 

quản lý c a kh u ch  động s  dụng c c công cụ, phư ng tiện truyền 

thông kh  nhau để chuyển tải c c thông tin đ y đ , chính   c, kịp 

thời đến c c đối tượng phù hợp với mục đích làm cho c c ch  thể 

được tuyên truyền nắm vững c c quy định, hiểu rõ c c quy trình c n 

phải th c hiện c a nước sở tại khi tham gia vào  uất kh u hàng hóa 

tại c c c a kh u.  

Tiêu  hí đ nh gi  

- “Số lượng c c phư ng tiện/lượt th c hiện tuyên truyền, ph  

biến ph p luật hằng năm; 
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- Số lượng c c c  nh n, t  chức nắm vững ph p luật, th  

tục/T ng số c c ch  thể tham gia  uất kh u hàng hóa qua C a kh u 

hằng năm. 

- C n bộ tuyên truyền được tập huấn,bồi dưỡng chuyên s u về 

nội dung tuyên truyền. 

- C n bộ tuyên truyền nhiệt tình, g n gũi, có kiến thức rộng. 

- C c hình thức tuyên truyền phong phú”   

1.2.3. Thực hiện các quy trình  thủ tục pháp lý đối với 

hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu  

“C c c a kh u ch  là c  quan th c thi, không phải là c  quan 

  y d ng ph p luật, do đó ngoài nhiệm vụ truyên truyền và ph  biến 

ph p luật, ph  biến quy định, quy trình và th  tục ph p lý về  uất 

kh u hàng hóa; c c c  quan quản lý nhà nước tại c a kh u còn phải 

triển khai  th c hiện tất cả mọi quy định này đối với hàng hóa  uất 

kh u tại c a kh u.  

 . D nh mụ  tiêu  huẩn hàng h    uất  hẩu 

b. Thự  hiện phân loại hàng h   

 . Thự  hiện     định  uất  ứ hàng hóa 

 .Thự  hiện     định trướ  mã s ,  uất  ứ, trị gi  hải qu n 

e. Thự  hiện  h i b o hải qu n 

f. Xác định mứ  thu , thời điểm tính thu , thời hạn nộp thu  

đ i với hàng hóa  uất  hẩu 

g. Thự  hiện giải ph ng hàng h   

h. Thự  hiện thông qu n hàng hóa 

Tiêu  hí đ nh gi  

- “Số lượng lô hàng được   c định đúng mã số,  uất  ứ, trị gi  

hải quan/T ng số lô hàng  uất kh u; 
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- Số lượng lô hàng được thông quan đúng hạn/T ng số lô hàng 

 uất kh u”. 

1.2.4. Công tác kiểm tra  giám sát  xử lý vi phạm việc thực 

hiện các quy định của nhà nƣớc trong quản lý xuất khẩu hàng 

hóa tại cửa khẩu 

Kết quả c a việc kiểm tra, kiểm so t,    lý vi phạm hoạt động 

XNK được đ nh gi  qua c c tiêu chí:  

- Mức độ kiểm tra, kiểm so t,    lý vi phạm c a c  quan quản 

lý XNK tại thành phố là thường  uyên hay buông lỏng.  

- Tỷ lệ doanh nghiệp vi phạm về XNK.  

- C c quy định kiểm tra, kiểm so t,    lý vi phạm về XNK có 

phù hợp nội dung QLNN về XNK và phư ng thức thanh tra, kiểm 

tra, kiểm so t,    lý vi phạm. 

- Số lượng c c khiếu nại tố c o và tỷ lệ giải quyết đúng hạn 

qua c c năm; 

- Số lượng c c vụ vi phạm bị    lý và số tiền phạt thu được 

qua c c năm. 
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1.3. C C NHÂN T  ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG T C QUẢN 

LÝ NHÀ NƢỚC VỀ  UẤT KH U TẠI C   KH U 

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Đ I VỚI  UẤT 

KH U HÀNG HÓ  TẠI C C C   KH U QU C TẾ 

1.4.1. Kinh nghiệm của cửa khẩu Noong Khai (Lào) 

1.4.2.Kinh nghiệm của cửa khẩu Lạng Sơn (Việt Nam) 

1.4.3. Bài học rút ra cho cửa khẩu Phu cƣa 

CHƢƠNG 2: 

THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ  UẤT KH U 

HÀNG HÓ  TẠI C   KH U QU C TẾ PHU CƢ  

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦ  C   KH U PHU CƢ  CÓ 

ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG T C QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 

 UẤT KHẤU 

2.1.1. Vị trí địa lý  điều kiện tự nhiên  giao thông vận tải 

của cửa khẩu Phu Cƣa 

C a “kh u Quốc tế Phu Cưa là 1 trong 29 C a kh u toàn nước 

CHDCND LÀO cả C a kh u quốc tế S n bay và 1 trong 8 C a kh u 

quốc tế gi p CHXHCN Việt Nam, C a kh u Quốc tế Phu Cưa nằm 

trong huyện Phu Vong, t nh  ttapeu c ch  a trung t m t nh  ttapeu 

113 km theo đường 18 B gi p với C a kh u Quốc tế Bờ Y, huyện 

Ngọc Hồi, t nh Kon Tum CHXHCN Việt Nam. Diện tích tòan C a 

kh u Quốc tế Phu Cưa là 32,33 ha. C a kh u Phu Cưa nằm tại t nh 

Attapeu, tuy nhiên nó là c a kh u quốc tế nên hàng ho  c a cả nước 

Lào có thể  uất qua c a kh u Phu Cưa này chứ không phải ch  riêng 

Attapeu. 
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2.1.2. Điều kiện kinh tế 

T nh Attapeu là khu v c kh  thuận lợi cho việc ph t triển kinh 

tế nói chung, ph t triển du lịch nói riêng. Nền kinh tế “c a  ttapeu 

ch  yếu là nông nghiệp. Ở t nh này, việc buôn b n sinh vật hoang dã 

là rất đ ng kể (mặc dù bị chính quyền đ nh gi  thấp) và do đó việc 

bảo tồn chúng là rất quan trọng.  Trong nền kinh tế nông thôn Lào 

(80% hộ gia đình nông thôn), s  phụ thuộc vào tài nguyên rừng là rất 

lớn, tập trung trong lĩnh v c động vật và th c vật hoang dã, trao đ i 

và khai th c để đạt được thu nhập bền vững; c  là một trong những 

động vật có  ư ng sống dưới nước chính được khai th c, ngoài c c 

động vật có  ư ng sống trên cạn và dưới nước kh c. 

Thu nhập bình qu n đ u người trên địa bàn có  u hướng tăng 

kh  nhiều trong giai đoạn g n đ y, năm 2016 là 542USD/người/năm 

và đến 2020 đã tăng lên 1.304USD/người/năm. Chứng tỏ nền kinh tế 

đang có s  tăng trưởng kh  tốt. 

Ta “thấy được c c ngành công nghiệp mũi nhọn ph t triển 

đúng hướng và tạo ra chỗ đứng trong thị trường. Gi  trị t ng sản 

lượng nông nghiệp giảm tư ng đối. C c ngành công nghiệp và dịch 

vụ đã tăng lên hàng năm.  

Đối với lĩnh v c công nghiệp năm 2016 là 20,1% và đến năm 

2020 đạt được 23,5% trong ngành công nghiệp cũng có s  tăng d n 

nhưng qu  chậm. Lĩnh v c dịch vụ trong năm 2016 ch  đạt 34,4% mà 

đến năm 2020 đã đạt tới 38,5%. Ở đ y cho ta thấy được lĩnh v c dịch 

vụ đã từng bước thay đ i ph t triển đi lên theo đúng hướng tư ng đối 

nhanh. Riêng lĩnh v c nông-l m nghiệp đã giảm d n từ 45,5% năm 

2016, mà ch  còn 38% năm 2020. Điều này cho biết nhịp độ giảm 
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d n trong lĩnh v c này đã làm cho c  cấu kinh tế bị thay đ i theo 

hướng c  chế thị trường. 

T ng số kim ngạch XNK c a t nh trong thời gian qua đã có  u 

hướng tăng d m. Trong toàn bộ giai đoạn, t ng kim ngạch  uất kh u 

vẫn thấp h n kim ngạch nhập kh u, mặ dù chênh lệch này đang giảm 

d n về tốc độ. Tốc độ tăng trưởng c a  uất kh u qua c a kh u trong 

cả giai đoạn cao h n tốc độ tăng trưởng c a nhập kh u (1,2 l n). Mặc 

dù vậy, trong toàn bộ giai đoạn, t ng kim ngạch  uất kh u vẫn thấp 

h n kim ngạch nhập kh u, mặc dù chênh lệch này đang giảm d n về 

tốc độ”. 

2.1.3. Nguồn nhân lực   

C n bộ và người d n làm XNK nhìn chung có s  hiểu biết về 

ph p luật. Hiện nay, bộ m y t  chức c a c a kh u có 5 đ n vị tr c 

thuộc gồm: Phòng Xuất – nhập cảnh; Chi Cục hải quan; Phòng Kiểm 

dịch động vật; Phòng Biên giới và lãnh s  và Phòng quản trị. 

2.2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ  UẤT KH U HÀNG HÓ  TẠI 

C   KH U PHU CƢ  GI I ĐOẠN 2016 – 2020  

2.2.1. Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc đối với 

xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Phu Cƣa 

a. Ban quản lý      hẩu 

Ban quản lý C a kh u bao gồm Gi m đốc và c c Phó gi m 

đốc có tr ch nhiệm quản lý, điều hành chung c c hoạt động c a C a 

kh u theo đúng quy định c a Ph p luật Nước Cộng hòa d n ch  nh n 

d n Lào; trong đó hoạt  động  uất kh u hàng hóa là 01 hoạt động 

trọng yếu. 

b.Bộ phận quản lý  uất – nhập  ảnh: 
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Kiểm tra c c loại giấy tờ đối với người và phư ng tiện vận 

chuyển hàng hóa  uất kh u (kể cả vật liệu không nằm trong danh 

mục hàng hóa) 

 . Bộ phận hải qu n 

Tuyên truyền và t  chức triển khai Luật hải quan, c c quyết 

định, quy định kh c trong lĩnh v c hải quan liên quan đến  uất kh u 

hàng hóa; 

Quản lý, kiểm tra, gi m s t việc  uất kh u hàng hóa qua c a 

kh u; 

Thu thuế và tất cả khoản thu ph t sinh liên quan đến  uất kh u 

hàng hóa tại c a kh u cho đúng theo  quy định, kịp thời và đ y đ  

d. Bộ phận  iểm  ị h động vật, thứ  ăn, thu   và  iểm so t 

 ị h bệnh: 

T  chức th c hiện luật và c c quy định về công t c phòng 

chống dịch động vật, kiểm tra thức ăn, thuốc và sản ph m y tế và 

phòng chống dịch bệnh; 

Tạo điều kiện cho việc  uất kh u, t i  uất kh u c a sản ph m 

rau màu; 

Kiểm tra, thí điểm và ph n tích sản ph m rau màu và vật liệu 

cấm như trong qu  trình kiểm so t r i ro; 

Xem  ét cấp giấy phép y tế sản ph m đối với  uất cảnh, t i 

 uất và c c giấy tờ c c theo tr ch nhiệm và theo đề nghị c a ch  

hàng hóa; 

e.Bộ phận biên giới và lãnh sự: 

T  chức th c hiện hiệp ước, hiệp định song phư ng và đa 

phư ng về lĩnh v c biên giới mà Lào đã tham gia; 
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Xem  ét việc cấp thị th c Visa tại c a kh u đối với hành 

kh ch có nhu c u nhập cảnh vào Lào; 

Nghiên cứu, cho ý kiến, phối hợp với Việt Nam về công t c 

đối ngoại; 

f.Bộ phận quản trị: 

Đ u mối trong việc phối hợp với c c ngành hữu quan tại c a 

kh u; 

Tuyên truyền và thông b o lệ phí dịch vụ tại c a kh u; 

Sắp  ếp, quản lý hệ thống dịch vụ tại c a kh u  p dụng công 

nghệ cao để tạo điều kiện trong việc thống nhất hệ thống quản lý nội 

bộ và quốc tế 

Nhìn chung“bộ m y được đ nh gi  kh  tốt. Qua khảo s t th c 

tế cho thấy có đa số ý kiến c a c c c n bộ đ nh gi  cao với tiêu chí 

nguồn l c th c hiện công t c  uất kh u hàng hóa được ph n b  một 

c ch hợp lý. 

2.2.2.Thực trạng công tác tuyên truyền  phổ biến các quy 

định  quy trình  thủ tục quản lý hàng xuất khẩu tại cửa khẩu 

quốc tế Phu Cƣa 

Chiến lược đ y mạnh hoạt động  uất kh u c a t nh nhằm tập 

trung vào c c mục tiêu: định hướng c c hoạt động  uất kh u phục vụ 

nền kinh tế đang chuyển đ i. Qu  trình này được th c hiện theo từng 

giai đoạn, gắn liền trình đọ năng l c c a nền kinh tế đất nước và theo 

hướng lại bỏ những cấm đo n, hạn chế  uất kh u và giảm d n s  can 

thiệp bằng c c biện ph p hành chính. 

Mục đích tuyên truyền, phố biến ph p luật tại C a kh u Phu 

Cưa là làm cho c c ch  thể liên quan đến  uất kh u và c n bộ, nh n 

viên tại c a kh u hiểu và làm đúng theo c c quy định c a ph p luật 
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liên quan đến quản lý hàng hóa  uất kh u qua c a kh u. Việc tuyên 

truyền, ph  biến đ y đ , kịp thời, rộng khắp còn giúp n ng cao ý 

thức tu n th  ph p luật, ngăn chặn và đ y lùi c c hành vi gian lận 

thư ng mại, buôn lậu, trốn thuế trong hoạt động  uất kh u.  

2.2.3.Thực trạng quản lý việc thực hiện các quy trình  thủ 

tục pháp lý đối với xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Phu Cƣa 

 . Thự  trạng phân loại hàng h   tại      hẩu 

Hải quan c a kh u Phu Cưa tiến hành ph n loại hàng hóa để 

  c định mã số hàng hóa làm c  sở tính thuế và th c hiện chính s ch 

quản lý hàng hóa. Khi ph n loại hàng hóa phải căn cứ hồ s  hải 

quan, tài liệu kỹ thuật và c c thông tin kh c có liên quan đến hàng 

hóa  uất kh u, nhập kh u để   c định tên gọi, mã số c a hàng hóa 

theo Danh mục hàng hóa  uất kh u, nhập kh u c a Lào. 

b. Thự  trạng     định  uất  ứ hàng h   tại      hẩu 

Để có c  sở cho việc  p thuế cũng như quyết định c c quy 

trình, th  tục cho c c loại hàng hóa  uất kh u kh c nhau theo quy 

định c a Lào, hải quan c a kh u Phu Cưa phải tiến hành công t c 

  c định  uất  ứ hàng hóa. 

 .Thự  trạng     định trướ  mã s ,  uất  ứ, trị gi  hải qu n 

Quy“trình này thường th c hiện đối với hải quan ngoài c a 

kh u, tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể được th c 

hiện tại hải quan c a kh u.  

Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị c  quan hải 

quan   c định trước mã số,  uất  ứ, trị gi  hải quan đối với hàng hóa 

d  kiến  uất kh u, nhập kh u, người khai hải quan cung cấp thông 

tin, chứng từ liên quan, mẫu hàng hóa d  kiến  uất kh u, nhập kh u 
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cho c  quan hải quan để c  quan hải quan   c định trước mã số,  uất 

 ứ, trị gi  hải quan. 

 . Thự  trạng  h i b o hải qu n tại      hẩu  

Tờ khai hải quan đã đăng ký có gi  trị làm th  tục hải quan. 

Chính s ch quản lý hàng hóa, chính s ch thuế đối với hàng hóa  uất 

kh u được  p dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường 

hợp ph p luật về thuế  uất kh u có quy định kh c. 

Có thể “thấy th c trạng khai b o hải quan đối với hàng hóa 

 uất kh u tại C a kh u Phu cưa thời gian qua còn chưa th c s  tốt, 

mới ch  đạt trên 50% số tỷ lệ tờ khai hợp lệ, năm 2018 có 57,83% số 

tờ khai hải quan hợp lệ, năm 2019 là 58,21%, tuy nhiên đến 2020 do 

tình hình dịch bệnh Covid-19, với tình hình chung c a toàn thế giới, 

việc  uất nhập kh u cũng bị ảnh hưởng, vì thế lượng hàng hóa  uất 

kh u tại c a kh u Phu cưa năm 2020 giảm đồng thời tỷ lệ tờ khai hải 

quan cũng giảm, ch  có 51,32% số hợp lệ”.  

e. Thự  trạng  ác định mứ  thu , thời điểm tính thu , thời 

hạn nộp thu  đ i với hàng hóa  uất  hẩu 

Chi Cục hải quan C a kh u Phu cưa theo chức năng và th m 

quyền được ph n cấp kiểm tra việc kê khai, tính thuế; th c hiện miễn 

thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, ấn định thuế, gia hạn, 

 óa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người khai hải 

quan; thu thuế, c c khoản thu kh c và quản lý việc nộp thuế. 

f. Thự  trạng giải ph ng hàng h   tại      hẩu 

Thời hạn   c định số thuế chính thức phải nộp theo quy định 

c a Chính ph  Lào hiện tại là không qu  30 ngày kể từ ngày giải 

phóng hàng hóa; trường hợp hàng hóa c n phải gi m định thì thời 

hạn này tính từ ngày nhận được kết quả gi m định. 
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g. Thự  trạng thông qu n hàng hóa 

Trong những năm qua, Chi cục Hải quan Phu cưa đã cho phép 

hàng hóa đi qua c a kh u để sang Việt Nam sau khi đã hoàn thành 

tất cả c c th  tục tại hải quan c a kh u Phu cưa.  

2.2.4. Công tác kiểm tra  giám sát  xử lý vi phạm trong việc 

thực hiện các quy định của nhà nƣớc trong quản lý xuất khẩu 

hàng hóa tại cửa khẩu 

Hoạt động XK hàng hóa tại c a kh u Phu cưa được kiểm tra, 

gi m s t, kiểm so t Hải quan theo quy định ph p luật, chống buôn 

lậu và gian lận thư ng mại. 

C a kh u Phu cưa đã tiến hành kiểm tra tính chính   c, đ y 

đ , s  phù hợp c a nội dung khai hải quan với chứng từ thuộc hồ s  

hải quan, kiểm tra việc tu n th  chính s ch quản lý hàng hóa, chính 

s ch thuế đối với hàng hóa  uất kh u, nhập kh u và quy định kh c 

c a ph p luật có liên quan. 

Kiểm tra hồ s  hải quan được th c hiện thông qua hệ thống    

lý dữ liệu điện t  hải quan hoặc tr c tiếp bởi công chức hải quan”. 

Với “tình hình dịch covid trên toàn thế giới nên năm 2020 đã 

tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt nên số hồ s  được kiểm tra tăng lên 

5.686 hồ s . 

2.3. Đ NH GI  CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC Đ I VỚI 

 UẤT KH U HÀNG HÓ  Ở CỦ  KH U PHU CƢ  

2.3.1. Những mặt thành công 

2.3.2. Những mặt còn tồn tại  hạn chế 

Thứ nhất, công tác “tuyên truyền, ph  biến ph p luật vẫn còn 

đ n giản, chất lượng chưa cao, hình thức phư ng ph p tuyên truyền 

ph p luật vẫn còn ph n t n và rời rạc. 
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Thứ hai, bộ m y quản lý về  uất kh u hàng hóa đa ph n là 

kiêm nhiệm, một c n bộ công chức được ph n công th c hiện nhiều 

công việc kh c nhau, chính vì thế công t c quản lý  uất kh u hàng 

hóa còn nhiều hạn chế, c c phòng ban, c n bộ chuyên môn chưa s u 

sát. 

Thứ ba, quy trình, th  tục hải quan còn phức tạp, còn nặng nề, 

trùng lặp. 

Thứ tư, công t c thanh tra, kiểm tra, gi m s t vẫn chưa th c s  

hiệu quả; công t c kiểm tra tại c c c  quan quản lý nhà nước, tại c c 

doanh nghiệp ch  yếu yêu c u chấn ch nh khắc phục khuyết điểm, 

còn hạn chế ở kh u ph t hiện; việc khắc phục c c khuyết điểm, hạn 

chế sau c c cuộc thanh tra, kiểm tra, gi m s t có n i còn chậm”. 

Thứ năm, việc    lý c c trường hợp vi phạm còn hạn chế, còn 

nhiều trường hợp vi phạm chưa được    lý triệt để. 

2.3.3. Nguyên nhân tồn tại  hạn chế 

 

CHƢƠNG 3: GIẢI PH P HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ 

NƢỚC Đ I VỚI  UẤT KH U HÀNG HÓ  TẠI C   KH U 

QU C TẾ PHU CƢ  

 

3.1.CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ  UẤT GIẢI PH P 

3.1.1. Dự báo xu hƣớng thay đổi trong môi trƣờng hoạt 

động  NK 

Đảm bảo mức độ tăng trưởng c a t ng thu nhập quốc d n 

(GDP) tăng trung bình 11%/năm. Trong đó ngành nông nghiệp – lâm 

nghiệp tăng 7.5% chiếm 35.8 %, công nghiệp 12.5% /năm, chiếm 

22.3% và ngành dịch vụ tăng 13.5% /năm, chiếm 41.9 % c a GDP. 
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Thu nhập bình qu n đ u người đạt được 17.84 triệu kíp (2,200 USD 

)/năm. Đến năm 2025 sẽ có d n số khoảng 123.300 người, d n số 

tu i làm lao động (tu i từ 15-64) sẽ có khoảng 70.000 người, chiếm 

56 % c a t ng d n số. thúc đ y tạo kéo tay lao động 

3.1.2.Cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện 

a. Mụ  tiêu,  hi n lượ  ph t triển  uất, nhập  hẩu  ủ  Lào 

đ n 2025, tầm nhìn 2035 

b. Định hướng  ải    h thủ tụ  hành  hính  ủ   hính phủ 

Lào 

c. Định hướng ph t triển  ủ       hẩu  hu  ư  

3.1.3. Quan điểm  phƣơng hƣớng hoàn thiện 

a.  u n điểm hoàn thiện 

b. hương hướng hoàn thiện 

3.2.C C GIẢI PH P  HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

VỀ  UẤT KH U HÀNG HÓ  TẠI C   KH U QU C TẾ 

PHU CƢ   TRONG TƢƠNG L I 

3.2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý 

Một là, c n phải đ y mạnh cải c ch, kiện toàn bộ m y c c c  

quan quản lý XK hàng hóa 

Hai là, cùng với kiện toàn bộ m y c n phải hoàn thiện c c quy 

chế công t c liên quan đến lề lối làm việc, chế độ tr ch nhiệm c a 

c n bộ, công chức 

Ba là, tập trung rà so t, loại bỏ những kh u trùng lắp, bất cập 

để chu n hóa, hợp nhất c c tiêu chí về th  tục quản lý hành chính c a 

c c c  quan quản lý nhà nước về XK hàng hóa.” 
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3.2.2.Hoàn thiện công tác tuyên truyền  phổ biến các quy 

định  quy trình  thủ tục quản lý hàng xuất khẩu tại cửa khẩu 

quốc tế Phu cƣa 

C n tăng cường tuyên truyền, ph  biến ph p luật tới c c doanh 

nghiệp. Để giúp c c doanh nghiệp vừa tu n th  tốt ph p luật vừa 

th c hiện tốt c c yêu c u, c  quan hải quan đã tiến hành tham vấn, 

lắng nghe và hỗ trợ c c doanh nghiệp trong th c hiện th  tục hải 

quan tr c tuyến, hạn chế c c th  tục giấy tờ, khuyến khích thanh to n 

tiền thuế  uất nhập kh u online 24/7 qua hệ thống ng n hàng…; ch  

động cập nhật thông tin về chính s ch, ph p luật, th  tục hải quan g i 

tr c tiếp đến c c hiệp hội, doanh nghiệp; tiến hành khảo s t, đ nh gi  

chi phí tu n th  hành chính trong lĩnh v c hải quan và đưa ra c c 

biện ph p giúp giảm chi phí tu n th  cho doanh nghiệp... 

Kế hoạch tuyên truyền nhằm mục đích giúp công chức, viên 

chức hải quan nắm bắt, hiểu đ y đ , chính   c, thống nhất và kịp 

thời c c quy định c a ph p luật về hải quan, c c quy chế, quy trình 

nghiệp vụ hải quan. 

Đồng thời giúp c  nh n, t  chức có liên quan, đặc biệt là c c 

doanh nghiệp hoạt động  uất kh u, nhập kh u hàng hóa nắm bắt kịp 

thời, đ y đ  c c quy định ph p luật hải quan, đảm bảo tu n th  đúng 

quy định c a ph p luật hải quan. Tuyên truyền, vận động NKHQ, 

NNT phối hợp với c  quan hải quan th c hiện c c hoạt động cải c ch 

th  tục hành chính và cải c ch hiện đại hóa hải quan. 

Kế hoạch cũng nhằm thống nhất công t c ch  đạo, phối hợp 

trong và ngoài Ngành về việc th c hiện tuyên truyền, ph  biến, gi o 

dục ph p luật cho công chức, viên chức Hải quan; tuyên truyền, hỗ 

trợ, cung cấp thông tin cho NKHQ, NNT. 
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Một số giải ph p ch  yếu sau được đề  uất để n ng cao chất 

lượng triển khai th c thi và kiểm so t chính s ch này trong th c tế cụ 

thể, trước hết tập trung khắc phục đồng bộ 5 yếu tố còn yếu c a triển 

khai th c thi chính s ch sau”: 

Một là, “tăng cường tính minh bạch, thống nhất trong c c quy 

định triển khai chính s ch khung giữa c c Bộ, ngành và doanh 

nghiệp. 

Hai là, tăng cường hiệu l c/chi phí và t  chức c c công cụ 

truyền thông marketing chính s ch tích hợp kết hợp với c c chư ng 

trình bồi dưỡng về chính s ch cho c c đối tượng chính s ch và c c 

công chức, viên chức quản lý nhà nước về chính s ch. 

Ba là, th c hiện có hiệu quả tinh giản đ u mối quản lý triển 

khai th c thi chính s ch ở cấp địa phư ng và n ng cao năng suất, 

thời gian/tốc độ và chất lượng qu  trình    lý, hồ s  ph t triển  uất 

kh u theo quy định khuyến khích, ưu tiên. 

Bốn là, n ng cao tính phù hợp định hướng quy hoạch vùng, 

tính phù hợp th c tế cụ thể, tính đồng bộ và c n bằng giữa c c yếu tố 

tạo thành; giữa mục tiêu và điều kiện tiên quyết nhưquỹ đất và vị trí 

đất quy hoạch c a chính s ch quy hoạch ph t triển  uất kh u hàng 

hóa. 

Tăng cường công t c tuyên truyền, ph  biến ph p luật về việc 

th c thi và kiểm tra, kiểm so t chính s ch QLNN để n ng cao ý thức 

cộng đồng, tu n th  ph p luật về vệ sinh an toàn và môi trường trong 

sản  uất kinh doanh hàng hóa. 

Tạo hành lang ph p lý để c c t  chức  ã hội, người d n tham 

gia vào hoạt động th c thi, gi m s t, kiểm so t chính s ch QLNN 
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nhằm phản  nh những sai phạm trong qu  trình th c thi chính s ch 

trong th c tế cụ thể. 

Phát huy tốt vai trò c a cấp  y Đảng, chính quyền, đặc biệt là 

người đứng đ u cấp  y, chính quyền địa phư ng, doanh nghiệp đối 

với công t c, ph  biến gi o dục ph p luật đến c c doanh nghiệp, c  

nh n  uất kh u hàng hóa. 

3.2.3.Hoàn thiện quy trình  thủ tục quản lý nhà nƣớc về 

xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu 

* Hoàn thiện danh mục tiêu chu n hàng hóa  uất kh u: 

“X c định c c ngành hàng cụ thể để đưa vào c c nhóm bảo hộ, 

  y d ng c c tiêu thức để đ nh gi , ph n loại chính   c, trên c  sở 

đó ấn định mức thuế suất cụ thể cho mỗi nhóm, mặt hàng; khắc phục 

những s  hở, nhất là một mặt hàng có thể  p nhiều mức thuế kh c 

nh u do ph n loại chung chung, ch  d a vào mục đích s  dụng mà 

không căn cức vào thành ph n cấu tạo và đặc tính kỹ thuật. 

- Ph n nhóm c c ngành hàng c n bảo hộ theo 3 cấp độ: nhóm 

bảo hộ thấp, nhóm bảo hộ trung bình và nhóm bảo hộ cao. 

- Đảm bảo tính nhất qu n, minh bạch và tin cậy được c a hệ 

thống ph p luật và tính hiệu l c khi đưa luật vào cuộc sống. 

- Đi đôi với hoàn thiện hệ thống ph p luật c n phải tăng cường 

năng l c cho c c c  quan bảo vệ và kiểm so t ph p luật để bảo đảm 

gi m s t toàn bộ c c hoạt đông XNK  

- Phải kết hợp s  dụng c c phư ng ph t định hướng và định 

tính để hoạch định c c chính s ch và công cụ quản lý nhà nước đối 

với cac hoạt động XK hàng hóa. 

C n phải s a đ i c c rào cản định hướng theo hướng: 



21 

 

 

- “Giảm thuế và minh bạch hóa Danh mục cấm và hạn chế, ch  

trừ những mặt hàng nguy hiểm như vũ khí, chất phóng  ạ, ma túy… 

và ban hành bằng một văn ph p luật cao h n: Luật cấm XNK những 

hàng hóa cấm XNK để phù hợp với quy định c a WTO và  u hướng 

t  do hóa thư ng mại. 

- Chuyển c c loại hàng hóa thuộc danh mục cấm  uất kh u 

quản lý theo c c quy định chặt chẽ về tiêu chu n kỹ thuật, vệ sinh, 

sức khỏe, môi trường sinh th i … nhằm hạn chế nhập kh u, nhưng 

phù hợp với quy định c a quốc tế. 

- Chuyển quy định cấm  uất kh u đối với một số mặt hàng 

hiện nay, trừ những mặt hàng nguy hiểm bị cấm sang  p dụng bằng 

điều ch nh thuế  uất kh u. 

- Tăng cường nội luật hóa nhằm t c động đến kh u  uất kh u 

nhất là đối với những hàng hóa c n hạn chế  uất kh u”.  

3.2.4.Hoàn thiện công tác thanh tra  kiểm tra  giám sát 

thực hiện quy định quản lý nhà nƣớc đối với xuất khẩu  

Tăng“cường kiểm tra, gi m s t đối với c c hoạt động XK hàng 

hóa trong phạm vi cả nước nhằm đảm bảo cho ch  trư ng chính s ch 

và ph p luật về XK hàng hóa được thi hành nghiêm ch nh, đảm bảo 

lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích thiết th c c a c c ch  thể tham gia 

hoạt động XK hàng hóa, thúc đ y nền kinh tế ph t triển; nhằm tạo s  

tạo ra c  chế phối hợp giữa c c c  quan chức năng trong hoạt động 

chống buôn l u, gian lận thư ng mại và hàng giả, đảm bảo có hiệu 

quả, góp ph n thúc đ y hoạt động XK hàng hóa c a Lào và góp ph n 

 n định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp ph p c a t  chức, c  

nhân kinh doanh và người tiêu dùng. 
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- Tăng cường kiểm tra, gi m so t đối với c c hoạt động XK 

hàng hóa trong phạm vi cả nước và  uất kh u sang c c nước  

- Kiểm tra, kiểm so t tình hình th c hiện chư ng trình kế 

hoạch XK hàng hóa c a c c cấp, c c ngành; việc s  dụng và khải 

th c c c tiềm năng, nguồn l c c a đất nước, việc tu n th  hệ thống 

ph p luật, c c công cụ và chính s ch quản lý XNK.  

- Th c hiện ph n quyền rộng rãi đối với quản lý nhà nước về 

XK hàng hóa đi đôi với tăng cường kiểm tra chắt chẽ việc th c thi ở 

c  sở.  

- Thông qua việc thanh tra kiểm tra c c hoạt động tu n th  

chính s ch ph p luật về XK hàng hóa c n kịp thời ph t hiện, thu thập 

c c kiến nghị c a c c c  sở, c c ch  thể XK hàng hóa về c c vướng 

mắc, bất cập, chồng chéo trong qu  trình quản lý điều hành XK hàng 

hóa nhằm s a đ i 

* Đổi mới biện ph p  h ng buôn lậu. gi n lận thương mại 

*  hủ động phòng ngừ  buôn lậu, gi n lận thương mại 

3.2.5.Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại  tố cáo  xử lý 

vi phạm trong quản lý nhà nƣớc đối với xuất khẩu tại cửa khẩu 

Công“t c giải quyết khiếu nại, tố c o,    lý vi phạm trong 

quản lý nhà nước đối với  uất kh u tại c a kh u phải được th c hiện 

một c ch thường  uyên và toàn diện suốt qu  trình  uất kh u qua tất 

cả c c kh u và tất cả c c đối tượng liên quan đến hoạt động  uất 

kh u hàng hóa, đồng thời kết hợp với việc kiểm tra đột suất để đảm 

bảo tính kh ch quan. 

3.2.6.Các giải pháp khác 

* Hiện đại h    ông t   hải qu n 
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- Hệ“thống th  tục và quy trình nghiệp vụ hải quan hiện đại, 

hiệu quả, gắn liền với cải c ch c  chế quản lý XK hàng hóa và tiến 

đến thu hẹp khoảng c ch với hải quan quốc tế. 

- X y d ng mô hình hải quan điện t  phải gắn liền với hệ 

thống t  động hóa tích hợp quản lý XK hàng hóa. 

- Hoàn thiện hệ thống c c văn bản quy phạm ph p luật. 

*  Đẩy mạnh ứng  ụng  ông nghệ thông tin, thi t lập hệ 

th ng tự động h   tí h hợp quản lý XK hàng hóa 

- Rà so t toàn bộ c c định chế XK hàng hóa và quy trình kinh 

doanh đối với từng loại hình XK hàng hóa để   c định nội dung c n 

được t  động hóa, trên c  sở đó thống nhất thiết lập hệ thống hồ s  

đồng bộ, đ n giản, đảm bảo c c chu n m c có tính đặc thù chuyên 

ngành và c c nguyên tắc chung. 

- Thiết lập hệ thống ph n mềm tích hợp dữ liệu hiện đại d a 

trên  p dụng kỹ thuật công nghệ thông tin 

* Tạo môi trường thông tho ng, thuận lợi thú  đẩy hoạt 

động XK hàng hóa ph t triển 

Hoàn thiện quy hoạch hệ thống kết cấu hạ t ng trong thư ng 

mại và XK hàng hóa.  

3.3.MỘT S  ĐỀ  UẤT  KIẾN NGHỊ 

3.3.1.Một số đề xuất với cơ quan chủ quản lý 

3.3.2.Một số kiến nghị với Chính phủ 

 

KẾT LUẬN  

Trở “thành thành viên chính thức c a WTO là một bước ngoặt 

lịch s  to lớn c a Lào. Song đi cùng với nó, những vấn đề liên quan 

đến hội nhập, trong đó có việc quản lý điều hành hoạt động thư ng 
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mại và XK như thế nào, th c hiện những cam kết quốc tế ra sao. 

Trong điều kiện vừa tăng cường mở c a, t  do hóa thư ng mại để 

đảm bảo mục tiêu ph t triển c a một quốc gia vừa mới chuyển sang 

nền kinh tế thị trường định hướng XHCN... là những c u hỏi lớn cho 

nhứng nhà quản lý, những nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. 

Một ph n bài to n đã được giải đ p. Đó là, những chính s ch, giải 

ph p hoàn thiện công t c quản lý nhà nước đối với hoạt động XK 

hàng hóa c a nước Lào trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. D a 

trên căn cứ th c tiễn, với c c số liệu, bảng biểu cụ thể, luận văn đã 

ph n tích. Luận giải có c  sở khoa học để chứng minh những thành 

t u, hạn chế và những vấn đề liên quan đến hoàn thiện công t c quản 

lý nhà nước đối với hoạt động XK hàng hóa c a Lào nói chung và 

 uất kh u hàng hóa tại C a kh u Quốc tế Phu cưa nói riêng. Trong 

khuôn kh  c a luận văn, t c giả đã tập trung vào c c vấn đề ch  yếu 

sau đ y: 

- Hệ thống hóa c  sở lý luận về quản lý nhà nước đối với  uất 

kh u tại c c c a kh u Quốc tế; 

- Làm rõ th c trạng quản lý nhà nước về Xuất kh u tại C a 

kh u Quốc tế Phu cưa trong những năm qua;  

- Đề  uất giải ph p hoàn thiện Quản lý nhà nước về  uất kh u 

hàng hóa tại C a kh u Quốc tế Phu cưa nước Cộng hòa D n ch  

nhân dân Lào. 


