
                    
 

 

 
 
 

     

 

 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
ĐỔI MỚI THỦ TỤC HẢI QUAN  

Góp ý dự thảo văn bản thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP & 59/2018/NĐ-CP và 
Thông tư 38/2015/TT-BTC & 39/2018/TT-BTC 

 
o Thời gian: 08:30 - 11:45, Thứ  Sáu, ngày 08/10/2021. 
o Địa điểm: Trực tuyến trên nền tảng Zoom. 
o Nội dung hội thảo: Giới thiệu các thay đổi tại dự thảo văn bản và các ý kiến đóng góp 

từ các chuyên gia về thể chế chính sách, doanh nghiệp dịch vụ logistics. 
o Thành phần tham dự: Tổ soạn thảo/Tổng cục Hải quan, Viện nghiên cứu quản lý kinh 

tế Trung ương, Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam, Hội viên Hiệp hội doanh 
nghiệp dịch vụ logistics Việt nam và các hiệp hội ngành hàng. 

o Chủ trì hội thảo:  
+ TCHQ: Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan 
+ VLA: TS. Đặng Vũ Thành, Phó chủ tịch 
+ CIEM:  TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban 

Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
+ VCCI: Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế 

 

Thời gian Nội dung 

08:00 – 08:30 Kiểm tra kết nối 

08:30 – 08:45 Phát biểu khai mạc 
VCCI  

08:45 - 09:15 Nội dung thay đổi của dự thảo so với các quy định hiện hành 
Đại diện Tổ soạn thảo, Tổng cục Hải quan 

09:15 - 09:25 Sự cần thiết của việc thay đổi các quy định hiện hành trong giải 
quyết thủ tục hải quan 
Ông Phan Bình Tuy- Phó phòng Giám sát quản lý về Hải quan 
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   

09:25 - 09:45 Góp ý nội dung văn bản dự thảo thay thế Nghị định 08/2015/NĐ-CP 
và Nghị định 59/2018/NĐ-CP 
Bà Phạm Thị Liên- Đại diện Ban Hải quan & TLHTM, VLA  

09:45 - 10:15 Góp ý nội dung văn bản dự thảo thay thế Thông tư 38/2015/TT-
BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC 
Bà Tường Thị Đoan- Đại diện Ban Hải quan & TLHTM, VLA 

10:15 - 10:45 Phản hồi các góp ý với các văn bản dự thảo từ các chuyên gia và 
doanh nghiệp 
Đại diện Tổ soạn thảo, Tổng cục Hải quan 

10:45 - 11:15 Thảo luận mở 
Tất cả các đại biểu tham dự 

11:15 - 11:30 Kết luận và Bế mạc hội thảo 
Đại diện VLA & Đại diện Tổng cục Hải quan 

 


