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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIAO DỊCH XUYÊN BIÊN GIỚI VÀ XNK CẦN CHÚ Ý

Thủ tục thương mại là: 
Phức tạp, liên quan đến nhiều đối tác và cơ quan nhà nước



1 số khái niệm chung

International Supply Chain-
được xem là một thực thể
liên kết duy nhất, chứ không
phải là một loạt các hoạt
động rời rạc liên quan đến
các đối tác khác nhau như: 
nhà xuất khẩu, nhà nhập
khẩu, người giao nhận, hải
quan, hãng vận tải, ngân
hàng …

(Theo Ủy ban Kinh tế Châu Âu của LHQ – UNECE The 
United Nations Economic Commission for Europe )

Trade Facilitation (TP)-Thuận lợi hóa thương mại là 
các biện pháp cụ thể nhằm hợp lý hóa và đơn giản 
hóa các thủ tục kỹ thuật và pháp lý để các sản phẩm 
XNK được giao dịch quốc tế thuận tiện. Bao gồm bộ 
các thủ tục biên giới, như trao đổi dữ liệu điện tử về 
lô hàng, đến việc đơn giản hóa và hài hòa hóa các 
chứng từ thương mại, khả năng khiếu nại các quyết 
định hành chính của các cơ quan nhà nước liên quan 
đến thương mại xuyên biên giới.
Trong các hệ thống cung ứng toàn cầu hóa nơi hàng 
hóa thường XNK qua biên giới nhiều lần với tư cách 
là sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng, TFsẽ 
giúp giảm chi phí thương mại trong tổng thể và tăng 
lợi nhuận kinh tế, đặc biệt là đối với các nền kinh tế 
đang phát triển và mới nổi.
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MÔ HÌNH GIAO DỊCH XNK XUYÊN BIÊN GIỚI
DO LIÊN HỢC QUỐC KHUYẾN CÁO ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG
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• Hợp đồng khung (framework contract)
• Đối tác trung gian (Intermediary) cung cấp dịch vụ thương mại và / hoặc vận tải trong chuỗi cung ứng

• KH Sắp xếp vận chuyển: (Transport arrangements) Việc vận chuyển phải được sắp xếp từ nơi xuất phát đến
nơi nhận, càng ít trung gian càng tốt và hạn chế việc tự vận chuyển hàng hóa

• Bảo vệ môi trường: (Environmental protection) Các DN cần tuân thủ các yêu cầu của các quy định quốc gia
và các hiệp định quốc tế, tức là về bảo vệ môi trường

• Sử dụng các định dạng tiêu chuẩn dữ liệu: (Use of standard formats) Các DN  cần áp dụng CNTT&TT cho
các giao dịch thương mại quốc tế nên áp dụng các tiêu chuẩn và khuyến nghị

• Sắp xếp bộ chứng từ/ tài liệu có liên quan theo quy định/khuyến cáo
• Hướng dẫn đóng gói; giao hàng với đơn đặt hàng

• Thông báo: Đặc điểm kỹ thuật tài liệu SP cho DN nhập khẩu. Sử dụng chung các nhãn hiệu vận chuyển
tiêu chuẩn; Tư vấn kịp thời qua tài liệu cho nhà NK; Các điều kiện bán hàng tiêu chuẩn; 

• Sử dụng chung các nhãn hiệu vận tải hàng hoá theo tiêu chuẩn quốc tế; 
• Có các thông báo (Standard practices for pre-arrival ) gồm thông tin về DN vận tải, người vận chuyển, 

giao nhận hàng hóa, nhà nhập khẩu, CQ hải quan và các cơ quan chức năng liên quan đến lô hàng
• Sử dụng Hệ thống theo dõi và truy tìm hàng hóa: (Cargo tracking) Các nhà khai thác vận tải và người vận

chuyển nên được khuyến khích giới thiệu các hệ thống theo dõi và truy tìm hàng hóa được vi tính hóa để
cung cấp

Khuyến cáo của LHQ cho XNK xuyên biên giới .. (Cont.)



Mỗi nước đều có các quy định XNK 
khác nhau về thủ tục XNK và hải
quan. Do vậy, DN cần chú ý đến sự
An toàn, Chất lượng SP và Sự phù
hợp về tiêu chuẩn SP và thủ tục
XNK. Các vấn đề về đăng kiểm, 
Kiểm tra, Dán nhãn và Giấy phép….

(Tham khảo nguồn Bộ TM Hoa Kỳ)
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KHUYẾN NGHỊ  DN CẦN NGHIÊN CỨU VÀ NẮM BẮT

• Xác định rõ, đầy đủ các bước cần tiến hành cho Hợp đồng XNK
• Nắm bắt rõ quy trình và thủ tục XNK từng loại sản phẩm cụ thể.
• Kiểm soát tốt nhất toàn bộ các công đoạn, chi phí trong quy trình 

XNK  từng lô hàng,
• Nắm vững Tiêu chuẩn  XNK SP và tiêu chuẩn bao bì, đóng gói
• Ước tính được chi phí XNK (tránh / hạn chế được các rủi ro để giảm 

thiểu chi phí  phát sinh như  cước vận tải, thông quan hoặc chi phí 
lưu kho bãi  trong toàn bộ quy trình XNK  từng lô hàng)

• Cung cấp cho đối tác NK:Tiêu chuẩn SP; Thời hạn sử dụng & Quy 
cách bảo quản, chế biến SP liên quan đến lô hàng

• Xác minh để tìm được đối tác trung gian/ sử dụng dịch vụ tin tưởng
• Liên hệ với các CQNN khi cần thiết để hỗ trợ
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THANK YOU
xin cám ơn

Liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Quyền
Trưởng CNTV Houston Texas (Hoa Kỳ)
Add: M5250 Brownway Str., Houston, TX 77056
Email: houston@moit.gov.vn
Phone: +1 (346) 610-6333

Contact: Dr. NGUYEN MAN QUYEN
Head of Trade Office in Houston
Consulate General of Vietnam in Houston-Texas (USA)
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https://unece.org/trade/uncefact/HoD

https://unnext.unescap.org/content/nguyen-manh-quyen
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